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Samenvatting 
 
Verkenning 
Dit document is de eindrapportage van een project van het Nationaal Programma Open 
Science voor de verkenning en optimalisering van het nationale datalandschap. Het project 
is gestart in mei 2019. In dit project zijn diverse documenten en websites bestudeerd, is 
gesproken met belanghebbenden, zijn panelbijeenkomsten gehouden en werkbezoeken 
gebracht. De focus van de verkenning was organisatorisch: welke partijen en structuren 
spelen een rol in het nationale datalandschap? 
 
Het is in het project lastig gebleken om een gedetailleerd en uitputtend overzicht te krijgen, 
aan de ene kant omdat het onderwerp datalandschap of het begrip datadiensten niet scherp 
af te bakenen is en aan de andere kant omdat er daadwerkelijk veel georganiseerd is, 
overigens niet altijd goed zichtbaar. Korte conclusie kan dus luiden: Er is in Nederland 
sprake van een rijk gevuld, maar gefragmenteerd, onoverzichtelijk datalandschap. Dit betreft 
zowel de datadiensten als ook de ontwikkeling en disseminatie van kennis over de zorg voor 
onderzoekdata. Dat levert risico’s van overlap, inefficiëntie en het mislopen van kansen voor 
verbinding en vernieuwing. Ook onderzoekers zelf geven aan het overzicht te missen. 
 
Een belangrijk punt van afbakening en daarmee tegelijk een punt van beperking is dat het 
gaat om het nationale datalandschap, terwijl wetenschap in essentie een internationaal 
gebeuren is. Er wordt veel samengewerkt in internationale projecten en internationale 
infrastructuren, gebruik gemaakt van faciliteiten en tools van buiten de landsgrenzen. 
Tegelijkertijd is duidelijk dat wetenschappelijk onderzoek ook te maken heeft met nationale 
financiering en regelgeving en dat vanuit internationale verbanden als de EU, OECD en 
UNESCO een sterk beroep wordt gedaan op de landen. Dat vraagt om nationale 
coördinatie, waarmee tevens beter benut kan worden wat internationaal beschikbaar is en 
bovendien de Nederlandse inbreng internationaal beter geborgd kan worden. 
 
Optimalisatie 
In het project worden ook voorstellen gedaan voor optimalisatie van het nationale 
datalandschap en dan wel via de programmalijn FAIR data van het Nationaal Programma 
Open Science. 
 
 
NPOS Programmalijn FAIR data 
De doelstelling van het werk in deze programmalijn is om in afstemming met de 
Europese (en internationale) ontwikkelingen te komen tot de goede faciliteiten en 
andere randvoorwaarden voor het optimaal (her)gebruik van onderzoekdata in 
Nederland: 
• Een consistent systeem voor het FAIR ontsluiten van onderzoekdata: Praktische 

uitwerking en implementatie van FAIR-criteria binnen technische en beleidsmatige 
randvoorwaarden. 

• Duurzame opslag van onderzoekdata ten behoeve van hergebruik: Onderzoekdata 
dienen op een consistente, betrouwbare en duurzame wijze te worden opgeslagen. 

• Standaarden implementeren om te komen tot interoperabiliteit van datasets over de 
grenzen van disciplines, waar mogelijk al gebruik makend van de interoperabiliteit 
tussen data management systemen in organisaties. 
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In hoofdzaak probeert het programma door de introductie van een vorm van coördinatie 
meer afstemming, overzicht, synergie en voortgang te bereiken in het meer dan goed 
gevulde nationale datalandschap met het oog op de ambitie van optimaal hergebruik van 
onderzoekdata in een internationale context (hetgeen nog belangrijker wordt in het licht van 
het toenemend belang van artificial intelligence en data science). 
 
In de voorgestelde aanpak worden de bestaande structuren/organisaties zo veel mogelijk 
ingezet, maar wel in een duidelijker kader. In een transitiefase de komende jaren wordt 
aanbevolen dat de Stuurgroep NPOS de regie heeft, daarin bijgestaan door een 
Programmaraad en een (klein en tijdelijk) coördinatiecentrum. 
 
Voor daadwerkelijke voortgang in de ambitie van optimaal hergebruik onderzoekdata is 
naast een sterkere coördinatie enerzijds additionele financiering nodig (met name op het 
niveau van datastewards) en anderzijds een verbetering in het systeem van erkennen en 
waarderen. 
 
Aanzet tot roadmap voor de programmalijn FAIR data 

 
 
Voorgestelde actiepunten 
1. Richt voor minimaal de periode 2020-2025 onder regie van de stuurgroep NPOS een 

Nationaal Data Coördinatie- en Expertisecentrum (NDCE) in als coördinatieteam 
van waaruit de implementatie van de aanbevelingen gecoördineerd en gestimuleerd 
dan wel uitgevoerd wordt, alsmede de nodige verbindingen worden gelegd, nationaal 
en internationaal (waaronder de optimale aansluiting op de EOSC). 

2. Stel voor de programmalijn FAIR data een adviserende Programmaraad in, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de onderzoekfinanciers, de kennisinstellingen 
(universiteiten, umc’s, KNAW, NWO-I en hogescholen) en grootschalige 
onderzoekinfrastructuren, zowel onderzoekers als ondersteuners. Houd hierbij 
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aandacht voor de specifieke karakteristiek en daarmee samenhangende behoeften en 
coördinatiestructuren in individuele wetenschapsvelden, maar bewaak de samenhang. 

3. Stimuleer dat kennisinstellingen (zo mogelijk met additionele financiering) op basis van 
eenvoudige en geaccepteerde indicatoren aanwijsbare voortgang maken als het 
gaat om het FAIR beschikbaar maken van onderzoekdata en daarvoor de nodige 
capaciteit en infrastructuur beschikbaar stellen. 

4. Vorm een nationaal netwerk van alle datadienstverleners en repositories (als 
‘National Open Science Cloud’ of ‘Commons’ of ‘Network’) met als doel meer 
afstemming, overzicht en synergie o.a. blijkend uit een nationale dienstencatalogus, 
waarbij NDCE als coördinator optreedt. Overwogen kan worden na enige tijd een 
kwartiermaker aan te stellen. 

5. Vorm een nationaal expertisecentrum (voortbouwend op wat binnen LCRDM en 
NPOS-project F bereikt is) voor kennis en expertise over alle FAIR data-gerelateerde 
aspecten (inclusief datastewardship, eigenaarschap en ELSI-aspecten) vanwaaruit 
ook generieke trainingen aangeboden worden, waarbij NDCE als coördinator optreedt. 
Ook hier is aandacht nodig voor karakteristieken van verschillende 
wetenschapsvelden en voor bestaande structuren die in een aantal gevallen al zijn 
opgezet, zoals Health-RI voor het biomedische onderzoeksveld. Overwogen kan 
worden na enige tijd een kwartiermaker aan te stellen. 

6. Vorm een internationaal knooppunt voor de transparante verbinding met de ervaring 
en expertise die aanwezig en opgebouwd is in Europees en internationaal verband 
(EOSC, CODATA, GO-FAIR, RDA, WDS), waarbij NDCE als coördinator optreedt. 

7. Benadruk vanuit het NDCE het belang van het nationale initiatief voor erkennen en 
waarderen (position paper ‘Ruimte voor ieders talent’, november 2019) en draag er 
aan bij vanuit het perspectief van open science. 

8. Vraag NWO/ZonMw om samen met het veld (VSNU, NFU, VH) een plan te maken 
voor de mogelijke verbeteringen in de financiering van datamanagement (inclusief 
datastewardship) voor onderzoek. 

9. Zorg periodiek (tenminste eenmaal per twee jaar) voor reflectie op het programma 
en de gekozen governance met behulp van een internationale consultatie. 

10. Ontwikkel binnen drie jaar een plan voor de organisatie van het nationale 
datalandschap op langere termijn. 

 
Opmerkingen bij de roadmap 
• In deze verkenning van het nationale datalandschap is alleen maar ingegaan op 

onderzoekdata. Op termijn zal ook aandacht gegeven moeten worden aan data voor 
het (hoger) onderwijs (waaronder onderwijsmateriaal). 

• Project F (professionalisering) is nog niet afgerond. De verwachte resultaten van dit 
project zullen in een later stadium opgenomen worden in de definitieve versie van de 
geschetste roadmap. 

• Om effectief regie te kunnen voeren over het datalandschap heeft NDCE slagkracht 
nodig. Om optimaal te kunnen bijdragen aan het optimaliseren van het datalandschap 
is het noodzakelijk dat vanuit dit orgaan enige mate van sturing kan worden gegeven 
aan de activiteiten van de partijen die erin actief zijn. Daartoe is het noodzakelijk dat 
hiertoe een mandaat wordt afgegeven door die partijen en hun stakeholders. In deze 
verkenning wordt geen aanbeveling gedaan over hoe ver dat mandaat moet reiken; 
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dat is mede afhankelijk van de bereidwilligheid van de in het landschap actieve 
partijen om enige mate van autonomie op te geven ten bate van een beter 
functionerend groter geheel. 

• Bij de optimalisatie van het datalandschap moet de verbinding met de andere 
programmalijnen van NPOS, namelijk Open Access en Citizen Science, goed ingevuld 
worden. 

• De transitie naar open science en daarin de aanpak van FAIR data staat niet op 
zichzelf en is ook niet alleen iets voor de sector wetenschap. De verbinding met het 
onderwijs, de publieke sector en het bedrijfsleven zijn van belang. Data vanuit deze 
sectoren zijn van belang voor het wetenschappelijk onderzoek en vice versa.  

• In dat kader kan ook gewezen worden op enerzijds het streven vanuit het bedrijfsleven 
om te komen tot een generiek afsprakenstelsel over datadelen (de datadeelcoalitie) en 
de inspanningen ten behoeve van artificial intelligence, waarbij data een zeer 
belangrijke rol speelt. 

 
 
 
Activiteiten NDCE 
Het onder punt 1 genoemde NDCE zou zich kunnen richten op de volgende activiteiten: 
• Harmoniseren, borgen en beter zichtbaar maken (via een website) van reeds 

bestaande afspraken, beleid, good practices, protocollen en standaarden 
• Coördineren van de internationale aansluiting: Beter benutten van internationale 

expertise en initiatieven en harmoniseren van nationale aansluiting hierop, ook op het 
niveau van specifieke wetenschapsvelden 

• Functioneren als tweedelijns expertisebron voor de lokale Data Competence Centers 
(DCC’s) bij alle kennisinstellingen 

• Oplossen van overblijvende datavraagstukken (beleidsmatig, ethisch, juridisch, 
technisch) 

• Opstarten en borgen van nationaal curriculum voor datastewards, coördineren van 
opleidingsaanbod. 

• Synergie creëren in het nationale aanbod aan datadiensten voor wetenschappelijk 
onderzoek, toewerken naar een nationale dienstencatalogus 

• Stimuleren van erkenning en waardering van de activiteiten op het terrein van 
datadelen in wetenschappelijk onderzoek, inclusief het toewerken naar een erkend 
systeem van indicatoren (metrics)1 

• Fungeren als spreekbuis om bijvoorbeeld de privacywetgeving minder beperkend te 
laten zijn voor open science en FAIR data in het bijzonder. 

 
Governance NDCE 
Het NDCE moet een katalyserende en verbindende werking hebben en dat verdraagt zich 
moeilijk met de specifieke taakstelling die bepaalde organisaties in het veld reeds hebben. 
Het verdient daarom aanbeveling om NDCE neutraal / onafhankelijk te positioneren, juist 
niet bij één van de partijen met een uitvoerende taak in het nationale datalandschap. 
NDCE legt verantwoording af aan de Stuurgroep NPOS en vraagt op belangrijke 
onderwerpen advies aan de Programmaraad FAIR data. 
 

                                                 
1 Zie ook de voorgestelde RDA Recommendation (2020). FAIR Data Maturity Model. Specification and Guidelines 2020 
(https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg)  

https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
Aanleiding 
In het eerste halfjaar van 2016, tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese 
Unie is met de Amsterdam Call for Action on Open Science2 een stevige impuls gegeven 
aan de transitie naar open science. Als uitwerking daarvan hebben de Nederlandse 
kennisorganisaties in 2017 een Nationaal Plan voor Open Science (NPOS) uitgebracht. 
Belangrijke ambitie daarin is het optimaal hergebruik van onderzoekdata3, met de FAIR 
principes4 als uitgangspunt. 
 
Na een eerste verkennende periode met themagroepen voor de verschillende ambities is 
het NPOS omgevormd tot een projectenprogramma. In het besef dat in Nederland door veel 
partijen werk wordt gemaakt met het oog op optimaal hergebruik van onderzoekdata, is op 1 
mei 2019 een project gestart met als doel het in kaart brengen van het Nederlandse 
datalandschap en het doen van aanbevelingen voor optimalisatie van dit landschap. 
 
Aanpak 
Voor dit project is een werkgroep gevormd, bestaande uit Maurice Bouwhuis (SURF), Ruben 
Kok (DTL), Pieter Schipper (NWO) en Melle de Vries (KNAW, projectleider). 
 
in de maanden mei – september 2019 is door de werkgroep op basis van literatuurstudie en 
enkele verkennende gesprekken een startnotitie5 opgesteld. Deze is in oktober 2019 
goedgekeurd door de stuurgroep NPOS. 
 
In oktober en november 2019 zijn twee panelbijeenkomsten gehouden, met zowel 
onderzoekers als ondersteuners, om input op te halen voor verdere inkleuring van het 
datalandschap. 
 
Vanaf december 2019 – maart 2020 zijn bij de onderzoeksinstellingen werkbezoeken 
afgelegd, waarbij eveneens met zowel onderzoekers als ondersteuners is gesproken. Doel 
van deze werkbezoeken was om een beeld te vorm van wat lokaal reeds georganiseerd is, 
welke good practices verder verspreid kunnen worden en welke knelpunten mogelijk op 
nationaal niveau opgepakt kunnen worden. 
 
Ondertussen zijn gesprekken gevoerd met andere stakeholders, nationaal en internationaal. 
De nationale verkenning loopt parallel met vergelijkbare initiatieven in andere Europese 
landen en met de verkenning die wordt uitgevoerd door de Working Group Landscape van 
de Executive Board van de European Open Science Cloud (EOSC). 
 
De concept rapportage is in de maand mei 2020 gedeeld met alle (>250) personen met wie 
in dit project gesproken is of die een belangrijke rol vervullen in het nationale datalandschap, 
door middel van een schriftelijke consultatie. 

                                                 
2 https://www.government.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science  
3 https://datasupport.researchdata.nl/start-de-cursus/i-in-vogelvlucht/begrippen/onderzoeksdata  
4 https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples 
5 https://www.openscience.nl/files/openscience/2019-12/Startnotitie%20Verkenning%20Datalandschap%20-
%20goedgekeurd.pdf  

https://www.government.nl/documents/reports/2016/04/04/amsterdam-call-for-action-on-open-science
https://datasupport.researchdata.nl/start-de-cursus/i-in-vogelvlucht/begrippen/onderzoeksdata
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
https://www.openscience.nl/files/openscience/2019-12/Startnotitie%20Verkenning%20Datalandschap%20-%20goedgekeurd.pdf
https://www.openscience.nl/files/openscience/2019-12/Startnotitie%20Verkenning%20Datalandschap%20-%20goedgekeurd.pdf
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Afbakening 
In het project zijn de volgende punten van afbakening gehanteerd: 
• Het gaat primair om de data vanuit publiek gefinancierd onderzoek, maar het is niet 

beperkt tot publiek gefinancierde dienstverleners. 
• Het gaat om research data management (de zorg voor onderzoekdata, de metadata en 

de daarvoor benodigde software) vanaf het ontstaan of verzameling van de data tot de 
duurzame beschikbaarstelling ervan, en niet om de basale ICT-ondersteuning bij het 
onderzoek (en ook niet om de ontwikkeling of inrichting van de software). Het gaat in dit 
rapport dus niet om de basale ICT-ondersteuning in termen van computing, networking 
en storage (het beschikbaar stellen van de faciliteiten), maar om de omgang met 
onderzoekdata, met gebruikmaking van de faciliteiten. 

• Het gaat om organisaties die in Nederland actief zijn, waarbij uiteraard rekening 
gehouden wordt met (het belang van) grensoverschrijdende samenwerking in het 
onderzoek en ook met internationale aanbieders van dienstverlening. 

• De FAIR-principes zijn uitgangspunt6, maar het gaat in deze verkenning vooral om de 
organisaties die actief zijn op dit terrein, in samenhang met de optimalisatie van de 
dienstverlening. De vraag welke data onderzoekers moeten opslaan en voor hoe lang is 
onderwerp van de betreffende KNAW-adviescommissie. 

 
Organisatie binnen onderzoeksinstellingen 
In deze verkenning van het nationale datalandschap wordt de participatie van (institutionele) 
datastewards, datascientists en software engineers in onderzoeksprojecten alleen voor het 
totaalbeeld meegenomen (tot op zekere hoogte). Dit geldt ook voor de lokale, eerstelijns 
ondersteuning die onderzoeksinstellingen hiervoor in het leven hebben geroepen. De 
kennisinstellingen worden (conform zorgplichten voor databeheer uit de gedragscode voor 
wetenschappelijke integriteit) geacht binnen hun eigen organisatie een vorm van eerstelijns 
ondersteuning in te richten. De manier waarop dat is ingericht valt buiten de scope van deze 
verkenning. 
 
Financiering, governance en kwaliteit 
Het gaat in deze verkenning ook niet primair om de financiering, de governance of de 
kwaliteit van de dienstverlening, ook al komt dit in het eindrapport in de aanbevelingen wel 
terug. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de omgeving geschetst, nationaal, Europees en wereldwijd. 
In hoofdstuk 3 komen de diensten rond optimaal hergebruik van data aan bod. 
In hoofdstuk 4 staat een overzicht van de organisaties die in dit opzicht actief zijn. 
Hoofdstuk 5 geeft een beschouwing over de wet- en regelgeving rondom data. 
In hoofdstuk 6 staat hoe in de huidige situatie in Nederland de governance op de transitie 
naar FAIR data geregeld is, in termen van besluitvorming, overlegstructuren e.d. 
Hoofdstuk 7 bevat het advies, met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen en een 
aanzet tot een roadmap voor de NPOS programmalijn FAIR data. 
 
In de bijlagen staan de geraadpleegde bronnen, een overzicht van wet- en regelgeving en 
de uitkomsten van de panelbijeenkomsten en de werkbezoeken + reflectie op de consultatie. 

                                                 
6 Het is voor sommige disciplines nog een flinke uitdaging om uit te werken wat de FAIR principes voor die discipline 
betekenen. 
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Hoofdstuk 2. Nationale en internationale ontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk wordt de omgeving geschetst. Het blijkt een dynamische omgeving. Wat is 
de nationale, Europese en wereldwijde context waarin het nationale datalandschap vorm 
krijgt? Welke ontwikkelingen spelen daarbij een rol?  
 
Nationaal 
In deze eerste paragraaf met nationale ontwikkelingen worden enkele initiatieven vanuit 
bestaande organisaties (op alfabetische volgorde) in het veld belicht. 
 
KNAW 
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseerde op 4 
december 2018 een expertbijeenkomst waarvan de conclusie was dat het gewenst is dat de 
KNAW advies uitbrengt om meer helderheid en structuur te brengen in de discussie rondom 
het verbeteren van de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek. Over de volle 
breedte van de wetenschap is een ontwikkeling gaande om onderzoekdata beter 
beschikbaar te maken voor hergebruik volgens de FAIR-principes. De KNAW wil in de 
discussies rondom opslag en beschikbaarheid van data helderheid en structuur brengen, en 
komen tot een gecoördineerde, nationale aanpak. Het bestuur heeft Frank den Hollander 
benoemd als voorzitter van de commissie die dit advies voorbereidt. Er is onder meer door 
de Coronacrisis enige vertraging opgetreden in het adviestraject. De KNAW brengt het 
advies naar verwachting eind 2020 uit. 
 
NFU 
De Nederlandse Federatie van universitair medische centra (NFU) heeft een programma 
Data4lifesciences, waarin gewerkt wordt aan de realisatie van een geïntegreerde 
onderzoekdata-infrastructuur in, voor, door en tussen de umc’s en hun partners. In 
Data4lifesciences werken de umc’s samen met landelijke programma’s en organisaties als 
TraIT, BBMRI-NL, Parelsnoer, DTL, Mondriaan en SURF. De infrastructuur die 
Data4lifesciences oplevert, omvat niet alleen technische voorzieningen, maar bijvoorbeeld 
ook een online catalogus van monsters in een biobank, een standaard methode waarop 
data uit een EPD beschikbaar wordt gemaakt, privacyrichtlijnen en een handleiding waarin 
wordt uitgewerkt hoe onderzoekers het best met data om kunnen gaan (‘data stewardship’). 
Met deze infrastructuur vormt Data4lifesciences een belangrijke bijdrage van de 
gezamenlijke umc's in het grotere overkoepelende infrastructuur initiatief Health-RI. 
 
Het grotere strategische initiatief ‘Health Research Infrastructure’ (Health-RI), formeel van 
start gegaan in januari 2020, streeft naar één overkoepelende infrastructuur voor 
personalised medicine & health research. De infrastructuur zal Nederlandse biobanken, 
bevolkingscohorten, datacollecties, beeldcollecties en experimentele faciliteiten aan elkaar 
koppelen en sluit nauw aan op de ontwikkeling van de European Open Science Cloud. 
Health-RI is een initiatief van BBMRI-NL2.0, EATRIS-NL en ELIXIR-NL, alle drie sterk 
verankerd in pan-Europese verbindende infrastructuren (ESFRIs). Het wordt verder 
ontwikkeld in samenwerking met onder meer de NFU (Data4lifesciences), topsector LSH 
(Health~Holland), DTL, ZonMw, ministeries, universiteiten, gezondheidsfondsen en het 
bedrijfsleven.  
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In Health-RI gaat ten behoeve van het biomedisch en klinisch onderzoek belangrijke 
aandacht uit naar hergebruik van data uit het zorgproces, waaraan specifieke eisen gesteld 
moeten worden wat betreft herbruikbaarheid en toestemming. Dit illustreert hoe de 
beschikbaarheid van data uit de maatschappelijke praktijk medebepalend is voor de 
inrichting van de data-aanpak van een wetenschapsdomein, in dit geval het 
gezondheidsonderzoek. 
 
NWO 
NWO heeft in 2016 een datamanagementprotocol ingevoerd dat in grote lijnen het beleid 
volgt van de Europese Commissie voor Horizon2020 en de ERC. Voor elk gehonoreerd 
project dient een datamanagementplan (DMP) te worden opgesteld waarin beschreven 
wordt: 

- Of en welke data verzameld wordt tijdens het project; 
- Waar die tijdens en na het project worden opgeslagen; 
- Of en op welke manier die data na afloop van het project beschikbaar zijn voor 

hergebruik. 
 
NWO hanteert hierbij het principe: ‘zo open als mogelijk, beschermd waar als het moet’. 
NWO eist dat minimaal de data onderliggend aan publicaties die voortkomen uit NWO-
financiering open en voor hergebruik beschikbaar zijn. Per 1 januari 2020 heeft NWO het 
eigen databeleid herzien om het in overeenstemming te brengen met de nieuwste 
ontwikkelingen. Belangrijkste aanscherpingen betreffen: 

- Introductie van een nieuw DMP-formulier gebaseerd op de Core Requirements die 
door de Europese koepelorganisatie van financiers Science Europe is ontwikkeld. 

- De mogelijkheid voor instellingen om ook eigen templates te hanteren. 
- Scherpere eisen ten aanzien van de beoordeling (ex post) door datastewards bij 

instellingen van datamanagementplannen.  
 
Introductie van het databeleid van NWO in 2015 heeft in Nederland voor een forse impuls 
gezorgd op dit gebied. De investeringen van universiteiten in lokale universitaire support 
offices en datastewardship offices is daar slechts een voorbeeld van. 
 
 
Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur 
De Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (PC-GWI) is 
in juli 2015 door NWO benoemd in opdracht van het ministerie van OCW. De Commissie 
heeft van het ministerie de opdracht gekregen een nationale strategie te formuleren voor 
investeringen in grootschalige onderzoeksfaciliteiten. 
 
De Commissie heeft via besturen en directies van kennisinstellingen geïnventariseerd 
welke grootschalige infrastructuren reeds aanwezig zijn en welke investeringsplannen 
bestaan voor de komende vijf jaren. Hierbij zijn universiteiten, wetenschappelijke 
instituten, toegepaste kennisinstellingen (TO2) en Rijksinstituten (o.a. KNMI) benaderd. In 
totaal is voor 158 faciliteiten informatie aangeleverd. 
 
Er bestaan veel verschillende soorten grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Het kan gaan 
om zeer gespecialiseerde (kostbare) apparatuur; apparaten zoals deeltjesversnellers, 
grote telescopen of hoge veldmagneten. Het kan ook gaan om zogenoemde 'virtuele' 
faciliteiten, zoals omvangrijke databanken of wetenschappelijke computernetwerken. Ook 
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onderzoekscollecties, bijvoorbeeld een verzameling bodemmonsters of een universitaire 
boekencollectie, tellen als grootschalige onderzoeksfaciliteit. 
 
Voorbeelden van ‘virtuele’ faciliteiten in de nationale roadmap (NWO 2016): 
• BBMRI-NL: Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure, the Netherlands 
• CIT Data Warehouse Infrastructure. Het Centrum voor Informatie Technologie van 

de RUG geldt naast SURF als tweede nationale centrum voor HPC. 
• CLARIAH: Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities 
• Delpher: de nationale infrastructuur voor full-text access en publicatie van 

Nederlandstalige uitgaven (boeken, kranten en tijdschriften). 
• ELIXIR-NL: Life science data en bioinformatica infrastructuur 
• ESSNeth: European Social Survey in The Netherlands 
• MESS: Advanced Multi-Disciplinary Facility for Measurement and Experimentation in 

the Social Sciences. Central onderdeel is het Longitudinal Internet Studies for the 
Social sciences (LISS) panel. 

• SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 
• SURF: the national e-Infrastructure for research 

Bron: www.onderzoeksfaciliteiten.nl  
 
N.B. In 2020 zou NWO een nieuwe Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke 
Infrastructuur vaststellen. Door de Coronacrisis is dit nu uitgesteld tot april 2021. Ter 
voorbereiding op de nieuwe roadmap is het wetenschappelijke veld gevraagd de 
Landschapsinventarisatie uit 2016 te actualiseren. Vertegenwoordigers van grootschalige 
infrastructuren konden zich tot eind 2019 aanmelden voor opname in de 
Landschapsinventarisatie. 
 

 
De ICT-commissie die ingesteld is door de PC-GWI, heeft een rapport uitgebracht: 
‘Topwetenschap vereist topinfrastructuur’ (Wyatt e.a. 2017). Hierin adviseert NWO het 
nieuwe kabinet om extra middelen beschikbaar te stellen voor de nationale digitale 
infrastructuur met als doel op wereldniveau te blijven en tegemoet te komen aan de 
groeiende behoefte aan digitale infrastructuren van Nederlandse onderzoekers. 
 
In het regeerakkoord 2017-2021 heeft het kabinet een jaarlijkse investering van 20 M€ 
toegezegd voor de digitalisering van wetenschap. Eind 2019 heeft NWO het uitvoeringsplan 
investeringen digitale infrastructuur aangeboden aan de minister van OCW (NWO 2019). Dit 
plan is een nadere uitwerking van het eerder uitgebrachte advies ‘Integrale aanpak voor 
digitalisering in de wetenschap’ (NWO 2018) over de wijze waarop de wetenschappelijke 
ICT-infrastructuur en bijhorende expertise in Nederland versterkt kunnen worden. Hiermee 
geeft NWO invulling aan de jaarlijkse inzet van 20 M€ ter versterking van wetenschappelijke 
ICT-infrastructuur, zoals opgenomen in het Regeerakkoord. Een deel van de middelen dient 
voor versterking van de nationale rekenfaciliteiten en een ander deel voor de ondersteuning 
van de verdergaande digitalisering van de wetenschap. Met dat laatste wordt ingezet op een 
gefedereerde infrastructuur van data competence centers (DCC’s) bij kennisinstellingen. 
 
Een eerste call, voor ondersteuning van lokale DCC’s bij kennisinstellingen, is uitgegaan in 
mei 2020. Een tweede call, voor ondersteuning van instellingsoverstijgende, thematische 
DCC’s, zal naar verwachting uitgaan in het voorjaar van 2021. 
SURF 

http://www.onderzoeksfaciliteiten.nl/
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De nationale ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek, SURF, heeft in het afgelopen jaar 
veel aandacht besteed aan een herijking van de governance en een interne reorganisatie. 
Naast de regulieren datadiensten (met name opslag) is SURF gestart met de coördinerende 
en faciliterende rol in de gefedereerde infrastructuur van DCC’s (NWO 2019). Ook is met 
een aantal instellingen gewerkt aan implementatie pilot-RDM diensten bij die instellingen. 
Daarnaast biedt SURF ook een aantal operationele diensten aan om instellingen te 
ondersteunen in hun RDM behoeften. Deze diensten zijn nadrukkelijk gepositioneerd om 
naadloos te integreren met faciliteiten bij instellingen, op zo’n manier dat bijvoorbeeld de 
grootschalige opslag als het ware een ‘onzichtbare extensie’ voor het eigen systeem wordt 
(https://www.surf.nl/en/expand-your-storage-space-with-storage-scale-out). Deze dienst is in 
gebruik bij verschillende universiteiten en andere kennisinstellingen. 
 
 
Implementatienetwerk DCC’s 
Het Landelijk Coördinatiepunt voor Research Data Management (LCRDM) heeft eind 
2019 initiatief genomen om kennisopbouw en -uitwisseling tussen de lokale DCC’s te 
faciliteren in een zogenaamd implementatienetwerk (gebruik makend van de ervaringen 
die in het kader van het initiatief GO-FAIR zijn opgedaan). Doelen en taken van dit 
expertisenetwerk zijn uitgewerkt in een position paper (LCRDM 2020). Het netwerk zal 
van start gaan als NWO de call voor lokale DCC’s heeft geopend. 
 

 
VH 
Eind 2019 is het Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek opgericht. Het praktijkgericht 
onderzoek levert waardevolle kennis en producten op voor de beroepspraktijk en het 
onderwijs. Deze kennis en producten kunnen nog meer mensen bereiken dan nu het geval 
is, als alle informatie meer zichtbaar wordt gemaakt. Lectoren, docent-onderzoekers, 
onderzoekondersteuners, ICT’ers en beleidsmakers werken in dit project (dat loopt tot 2022) 
samen aan een grotere zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek. 
 
VSNU 
De VSNU zet zich namens de Nederlandse universiteiten al enkele jaren (en sinds kort 
samen met NFU en NWO) in om in de onderhandelingen met de grote uitgevers afspraken 
te maken over 100% open access publiceren. Reeds in 2015 heeft VSNU aan SURF het 
verzoek gedaan voor oprichting van een Coördinatiepunt Research Data Management. Dat 
is het LCRDM geworden. 
 
 
Gezamenlijke initiatieven 
 
Nationaal Programma Open Science 
Begin 2017 hebben tien nationale kennisorganisaties (GO-FAIR, KB, KNAW, NFU, NWO, 
PNN, SURF, VH, VSNU, ZonMw) hun handtekening gezet onder het Nationaal Plan Open 
Science. Begin 2020 is dat omgevormd tot een Nationaal Programma Open Science, met 
concrete projecten verdeeld over drie programmalijnen: Open Access; FAIR data; Citizen 
Science.  
Erkennen en waarderen is een thema dat terugkomt in alle programmalijnen. 
 

https://www.surf.nl/en/expand-your-storage-space-with-storage-scale-out
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De uitkomsten van de projecten E (Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap) 
en F (Professionalisering van opleidingen en training op het gebied van Open Science en 
Datastewardship) zullen de basis vormen voor de roadmap voor programmalijn FAIR data 
(vanaf de zomer 2020). 
 
Het NPOS-project F richt zich op het professionaliseren van data stewardship in Nederland 
en doet aanbevelingen voor de beschrijving en erkenning van taken en competenties van 
data stewards, inclusief aanbevelingen voor de ontwikkeling van opleidingen. In NPOS F 
wordt er voortgebouwd op de aanbevelingen van twee eerdere projecten over het 
professionaliseren van data stewardship in Nederlands (Scholtens e.a. 2019; Verheul e.a. 
2019). 
 
 
NPOS Programmalijn FAIR data 
De doelstelling van het werk in deze programmalijn is om in afstemming met de 
Europese (en internationale) ontwikkelingen te komen tot de goede faciliteiten en 
andere randvoorwaarden voor het optimaal (her)gebruik van onderzoekdata in 
Nederland: 
• Een consistent systeem voor het FAIR ontsluiten van onderzoekdata: Praktische 

uitwerking en implementatie van FAIR-criteria binnen technische en beleidsmatige 
randvoorwaarden. 

• Duurzame opslag van onderzoekdata ten behoeve van hergebruik: Onderzoekdata 
dienen op een consistente, betrouwbare en duurzame wijze te worden opgeslagen. 

• Standaarden implementeren om te komen tot interoperabiliteit van datasets over de 
grenzen van disciplines, waar mogelijk al gebruik makend van de interoperabiliteit 
tussen data management systemen in organisaties. 

 
 
Erkennen en waarderen 
In een gezamenlijk position paper, Ruimte voor ieders talent, hebben de Nederlandse 
publieke kennisinstellingen en onderzoekfinanciers (VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw) 
in 2019 een stap gezet richting een modernisering van het bestaande systeem van 
erkennen en waarderen, waarin ook alle aspecten van open science gestimuleerd worden. 
 
 
Open science stimuleren  
Meer ruimte voor open science vraagt specifieke aandacht. Deze nieuwe benadering van 
wetenschap geeft anderen, naast de wetenschapper zelf, de gelegenheid om mee te 
werken en bij te dragen aan, en gebruik te maken van het wetenschappelijk proces. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat wetenschappers de resultaten van wetenschappelijk onderzoek 
breder delen met de samenleving, dat ze onderzoeksresultaten toegankelijk maken en dat 
ze de samenleving bij het onderzoek kunnen betrekken (bijvoorbeeld citizen science). 
Open science en de modernisering van het systeem van erkennen en waarderen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vraagt tijd en aandacht van de wetenschappers 
die niet automatisch terug te voeren zijn naar traditionele wetenschappelijke output zoals 
publicaties, maar die wel een grote impact kunnen hebben op de samenleving en 
wetenschap (bijvoorbeeld het delen van onderzoekdata). 
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Europees 
Op Europees niveau is de belangrijkste ontwikkeling de European Open Science Cloud 
(EOSC), onderdeel van de "European Cloud Initiative – Building a competitive data and 
knowledge economy in Europe", gestart in 2016. In de EOSC worden bestaande en nieuwe 
infrastructuren bij elkaar gebracht om de wetenschap, het bedrijfsleven en publieke 
instellingen te voorzien van hoogwaardige data-infrastructuur om onderzoekdata op te slaan 
en te beheren, te transporteren en te verwerken met krachtige high performance computing 
faciliteiten. 
 
 
The EOSC will offer 1.7 million European researchers and 70 million professionals in 
science, technology, the humanities and social sciences a virtual environment with open 
and seamless services for storage, management, analysis and re-use of research data, 
across borders and scientific disciplines by federating existing scientific data 
infrastructures, currently dispersed across disciplines and the EU Member States. 
 

 
Vanaf 2018 wordt de EOSC verder ontwikkeld met behulp van een Executive Board (met 
NCOS Karel Luyben als co-chair), een Governance Board (met vertegenwoordigers van de 
overheden van alle aangesloten landen, waaronder Santje van Londen van het ministerie 
van OCW vanuit Nederland) en een Stakeholders Forum.  
 
De Executive Board heeft medio 2019 een implementatieplan opgesteld (Jones e.a. 2019). 
Op basis van dat plan zijn in de loop van 2019 zes Working Groups van start gegaan: 
• Architecture: Deze Working Group (met Erik van den Bergh van de WUR en Hylke 

Koers van SURF als vertegenwoordigers uit Nederland) onderzoekt hoe nationale 
onderzoeksinfrastructuren technisch onderdeel van EOSC kunnen uitmaken. Op het 
gebied van data-uitwisseling wordt voorgesteld om uit te gaan van één interoperability 
framework, dit sluit aan bij nationale initiatieven zoals GO-FAIR en andere technisch 
georiënteerde FAIR initiatieven. Ook het bijhouden van persistent identifiers voor data 
wordt als essentieel gezien in de EOSC architectuur; Nederland loopt hierin voor met het 
actieve gebruik van DataCite DOI’s door de verschillende bibliotheken en de EPIC PID 
mogelijkheden die door SURF worden aangeboden. Naast data-uitwisseling wordt 
Authenticatie en Authorisatie Infrastructuur (AAI) als essentieel benoemd door de 
werkgroep. Nederland is hierop goed voorbereid doordat SURF met SURFconext een 
AARC-blueprint compatible nationaal AAI systeem wordt aangeboden waar (vrijwel) alle 
Nederlandse instellingen gebruik van maken. Met de ontwikkeling van SRAM wordt deze 
dienst verder aangevuld, om onder andere het rechtenbeheer binnen 
(instellingsoverstijgende) samenwerkingsverbanden te verbeteren. 

• FAIR: Deze Working Group (met Rob Hooft van DTL als vertegenwoordiger uit 
Nederland) houdt zich bezig met de operationalisering van de FAIR principes in relatie 
tot de ontwikkeling van de EOSC. Het gaat dan om interoperabiliteit, de gewenste 
structuur voor persistent identifiers (PIDs), indicatoren (metrics), certificering en 
gebruikspraktijken met oog voor de verschillen tussen de disciplines. Alhoewel 
Nederland op dit terrein voorloopt ten opzichte van andere landen, is het de verwachting 
dat de definitieve aanbevelingen vanuit deze Working Group zullen leiden tot activiteiten 
in het nationale datalandschap en met name om ervoor te zorgen dat we in Nederland 
maximaal aansluiten bij binnen en tussen disciplines gemaakte afspraken over de 
toepassing van de FAIR principes. Het is belangrijk om de in deze Working Group 
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opgedane kennis binnen Nederland te verspreiden onder de DCC’s en datastewards 
binnen de instellingen. 

• Landscape: Deze Working Group (met Ronald Stolk van de RUG als vertegenwoordiger 
uit Nederland) heeft als doel het in kaart brengen van de relevante nationale 
infrastructuren voor opname in de EOSC. Op 27 en 28 april 2020 vond een virtuele 
sessie plaats, waarin een concept rapport (d.d. 17 april 2020) besproken is. Overigens is 
vanuit enkele Europese projecten al een overzicht van de Nederlandse situatie (op 
hoofdlijnen) gegeven7 8. In de resterende maanden van 2020 zal de Working Group de 
inventarisatie aanvullen, analyseren en aanbevelingen doen. 

• Rules of Participation: Deze Working Group (met Wouter Los van de UvA als 
vertegenwoordiger uit Nederland) buigt zich over de ‘aansluitvoorwaarden’. De 
algemene visie is dat de EOSC niet een monoliet zal worden maar een samenwerking 
van federatieve initiatieven. De Working Group buigt zich over de vraag wat er dan voor 
homogeniteit geregeld moet worden. Zijn er principes nodig zoals ‘open en transparant’, 
of aanbevelingen en richtlijnen, of meer technische operationele voorwaarden, dan wel 
verplichtingen. En voor wie gelden de ‘Rules’ en zijn er verschillende voor data 
leveranciers, digitale dienstverleners, en de EOSC zelf? Worden publieke en private 
dienstverleners wel of niet over één kam geschoren? Hoe staat het met de rechten, 
verplichtingen en aansprakelijkheid van elke partij? De Nederlandse positie is dat 
marktwerking in de wetenschappelijke gemeenschap in principe voldoende moet zijn om 
zichtbaarheid van aanbieders en kwaliteit van data en diensten te verzekeren. Immers, 
datareeksen die onvoldoende toegankelijk zijn op basis van FAIR data management, of 
inhoudelijk een bedenkelijke kwaliteit hebben zullen geen gebruikers vinden. Indien dit 
wel top down middels ‘Rules’ wordt afgedwongen is het de vraag wie dit controleert en 
wie hiervoor betaalt. Datapublicaties onder peer review bieden een alternatief. De 
concept ‘Rules’ die nu in discussie zijn beperken zich – naast algemene principes – 
vooral tot de noodzaak om vereisten zoals PIDs, machine leesbare metadata, juridische 
voorwaarden en eventuele kosten, toegankelijkheid en gebruik, en kwaliteit van 
dienstverlening te verzekeren. 

• Skills & Training: Deze Working Group (met Celia van Gelder van DTL als 
vertegenwoordiger uit Nederland) is in februari 2020 gestart en heeft als focus de EOSC 
competenties en capabilities, terwijl het opbouwen van de feitelijke capaciteit gezien 
wordt als een taak voor de landen en de instituten. Er zijn vier thema’s opgepakt door de 
werkgroep, te weten a) EOSC minimale skillset; b) landschapsanalyse van Europese, 
thematische en nationale competence centers; c) aanbevelingen voor de landen om 
EOSC skills/training te positioneren in nationale digital skills roadmaps en strategieën; d) 
specificaties voor een EOSC training catalogus. Een eerste indruk is dat Nederland 
meeloopt in de voorste troepen als het gaat om het uitwerken van datastewardship 
competenties en skills en als het gaat om organisatie van research support desks en 
competence centers op instituutsniveau. Daarnaast is er, voor zover nu bekend, geen 
land dat net zoals Nederland een nationale call gaat uitzetten voor een netwerk van 
institutionele en inter-institutionele competence centers. 

• Sustainability: Deze Working Group (met Franciska de Jong van de UU als 
vertegenwoordiger uit Nederland) richt zich op ‘recommendations concerning the 
implementation of an operational, scalable and sustainable EOSC federation after 2020’. 
De working group onderkent de enorme diversiteit aan nationale instrumenten en beleid 
ten aanzien van (onder meer) onderzoekdata. Voorstellen voor ‘business modellen’ 

                                                 
7 http://www.eosc-synergy.eu/europe/netherlands/  
8 https://www.openaire.eu/item/netherlands  

http://www.eosc-synergy.eu/europe/netherlands/
https://www.openaire.eu/item/netherlands
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volgen het idee dat een eerste Minimum Viable EOSC gericht moet zijn op de behoeftes 
van onderzoekers in de publieke sector die gebruik willen maken van c.q. willen 
bijdragen aan open datacollecties. Het draait daarbij deels om ‘incentives and rewards’ 
die onderzoekers aanmoedigen om bij te dragen en deel te nemen aan een cultuur van 
het delen van onderzoekdata, en meer algemeen het aansluiten bij de FAIR data 
principes. Nederland heeft op dit punt al vele stappen gezet. Het blijft belangrijk om te 
zoeken naar een goed evenwicht tussen ondersteuning vanuit de lokale en nationale 
infrastructuur en de ontwikkeling van thematische (=domeins-specifieke) services. Die 
balans is van belang om de wetenschappelijk dynamiek die in principe internationaal 
gereguleerd is niet in de weg te zitten. 

Alle Working Groups moeten uiterlijk eind 2020 hun werkzaamheden afronden. 
 
Ondertussen wordt door de Executive Board gewerkt aan de totstandkoming van een 
partnership tussen de Europese Commissie en een nog op te richten Association voor 
duurzame inbedding van de EOSC. 
 
Enkele andere relevante Europese initiatieven/projecten: 
• FREYA. Dit driejarig project is gestart in december 2017. Het beoogt een infrastructuur 

voor persistent identifiers (PID’s) te bouwen, als een kernonderdeel van open science. 
Een van de projectdoelen is het verbeteren van de vindbaarheid van onderzoekdata 
door voort te bouwen op bestaande PID-systemen zoals Crossref, DataCite, ORCID en 
identifiers.org. Vanuit Nederland is DANS partner in het project. 

• EOSC Synergy. Dit driejarig project is gestart in het najaar van 2019 en is gericht op het 
uitbreiden van de EOSC coördinatie op nationaal niveau bij de aangesloten landen: 
Duitsland, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk. 
Vanuit Nederland is DANS partner in het project (contactpersoon Peter Doorn). In dit 
project wordt ook een landschapsverkenning gedaan, met name om te kijken welke 
diensten vanuit de landen kunnen aansluiten bij de EOSC. 

• EOSC Pillar. Dit driejarig project is gestart in juli 2019 en wil de nationale inspanningen 
van België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk voor de aansluiting bij en 
implementatie van de EOSC coördineren en harmoniseren. 

• EOSC Nordic. Dit driejarige project is gestart in september 2019 en is gericht op het 
faciliteren van de EOSC-initiatieven vanuit de Scandinavische en Baltische staten, en 
synergie te bereiken op het niveau van beleid en dienstverlening. 

• NI4OS. Dit project is gericht op het gezamenlijk ontwikkelen en uitbouwen van nationale 
initiatieven voor open science in de landen in Zuid-Oost Europa. 

 
De e-Infrastructure Reflection Group concludeert in haar rapport over de nationale 
knooppunten in de EOSC dat “the (organisation of the) national e-Infrastructure landscape 
varies considerably between the countries” (E-IRG 2019, 21) en doet tegen die achtergrond 
de volgende aanbeveling: “Members states and associated countries should continue to 
increase the level of coordination between and consolidation of the various national players 
on e-Infrastructure provisioning.” (E-IRG 2019, 22) 
 
 
Members states and associated countries should continue to increase the level of 
coordination between and consolidation of the various national players on e-Infrastructure 
provisioning. 
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Voor een Europese landschapsverkenning en een meer gedetailleerd overzicht van alle 
infrastructuren en initiatieven die op Europees niveau ontplooid worden, wordt verwezen 
naar de studie van de Working Group Landscape van de Executive Board van de EOSC. 
Een concept versie is besproken in een virtuele meeting op 27/28 april 2020. Uit de concept 
versie is op te maken hoe ontzettend veel generieke en domeinspecifieke infrastructuren 
beschikbaar zijn. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen computing infrastructures 
(high performance computing/high throughput computing), e-infrastructures (netwerken, 
rekenfaciliteiten en datacentra, zoals SURF dat in Nederland biedt), data infrastructures 
(voor het beheren en delen van onderzoekdata, waaronder data repositories), thematic 
infrastructures (onderzoeksinfrastructuren, waaronder RI’s en ESFRI’s, die vaak ook een 
Nederlands knooppunt hebben) en de European Intergovernmental Research Organisations 
(waaronder CERN, EMBL en ESA). 
Naar verwachting wordt in het najaar van 2020 een definitief rapport opgeleverd.  
 
The All European Academies Working Group E-Humanities geeft handreikingen aan 
onderzoekers uit de geesteswetenschappen om hun onderzoekdata FAIR te maken. Twee 
daarvan (ALLEA 2020, 29): 
• To ensure the best possible stewardship of your data, choose to deposit it in a digital 

repository that is certified by a recognised standard such as the CoreTrustSeal. The 
Registry of Research Data Repositories (re3data) provides a good starting point, noting 
disciplines, standards, content types, certification status and more. FAIRsharing 
(manually curated information on standards, databases, policies and collections) allows 
you to search databases by subject, and includes entries tagged ‘Humanities and Social 
Sciences’. 

• Use disciplinary repositories where they exist, as they are more likely to be developed 
around domain expertise, disciplinary practices and community-based standards, which 
will promote the findability, accessibility, interoperability and ultimately the reuse and 
value of your data. The level of curation available in a repository is key to data quality 
and reusability. 

 
In de conclusie van het rapport stelt de Working Group: “The present recommendations 
therefore join other voices in encouraging research institutions, policymakers and funders to 
fundamentally review their research support services, as well as their definitions of the 
roles and activities that feed into research under this new paradigm.” (ALLEA 2020, 37) 
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Vergelijking met andere landen in Europa 
Het is in het bestek van dit project niet mogelijk om een grondige vergelijking met andere 
landen te maken, ook vanwege de verschillen in de manier waarop wetenschap 
gefinancierd en georganiseerd wordt. Wel wordt geprobeerd te leren van vergelijkbare 
initiatieven in de landen om ons heen. 
 
Enkele inzichten vanuit gepubliceerde rapporten: 
• In 2018 is in België (Vlaanderen) een verkenning gedaan naar de verbetering van 

research data management en de rol van de Vlaamse overheid hierin. Ook is in deze 
verkenning gekeken naar wat geleerd kan worden van Frankrijk, Ierland, Nederland en 
Oostenrijk. Er blijkt een sterke roep om “ambitie, leiderschap en centrale coördinatie” 
(Fikkers e.a. 2018, 22). Eind 2019 heeft de Vlaamse regering definitief beleid voor 
open science vastgesteld en de Flemish Open Science Board opgericht. De Vlaamse 
onderzoek financier FWO krijgt een coördinerende rol (Vlaamse regering, 2019). 

• Ook in het Verenigd Koninkrijk is in 2017/2018 een verkenning van het datalandschap 
uitgevoerd. De aanbevelingen spreken ook hier van een actieve coördinatie en 
samenwerking. Er is behoefte aan “coordinating mechanisms and incentives to 
promote cooperation across a federated national ecosystem of provision, with links 
also to international services and initiatives. In short, there is a need for a strategy – 
and a governance structure – to build on strengths, remedy weaknesses, and fill gaps, 
including community-led initiatives.” (ORDT 2017, 52) Een belangrijke aanbeveling is 
dat UKRI [Britse onderzoek financiers] “should establish for itself a co-ordinating role – 
while taking full account of the critical importance of active leadership from other 
stakeholders including research organisations, funders, specialist service providers, 
publishers, learned societies, and senior representatives of the research community – 
in overseeing the development of ORD policies, infrastructure and services.” (ORDT 
2018, 32) 

• In Denemarken heeft het ministerie voor wetenschap en hoger onderwijs in 2018 een 
analyse laten uitvoeren. “The analysis shows that many of the elements needed to 
realise FAIR data already exist, but they are fragmented and dispersed. Coordination 
and collaboration are crucial for developing a common approach and understanding of 
the FAIR data principles. (…) A FAIR data solution should build on local solutions with 
a cohesive national superstructure – not a ‘one-size-fits-all’ solution, but a solution that 
can grow based on local, academic and research environments.” (Oxford 2018, 5) 

• In Duitsland is eind 2018 besloten tot oprichting van een nationale data-infrastructuur. 
De federale regering en de Bundesländer hebben voor de periode 2019-2028 tot 
90M€ per jaar beschikbaar gesteld om een nationaal netwerk voor onderzoekdata op 
te zetten, nadrukkelijk niet bestemd voor hardware e.d. “The aim of the national 
research data infrastructure (NFDI) is to systematically manage scientific and research 
data, provide long-term data storage, backup and accessibility, and network the data 
both nationally and internationally. The NFDI will bring multiple stakeholders together 
in a coordinated network of consortia tasked with providing science-driven data 
services to research communities.” Er zijn drie uitvragen gepland voor 2020, 2021 en 
2022. Voor de eerste uitvraag zijn 22 consortiumaanvragen met in totaal 142 
deelnemende instellingen ingediend. (www.dfg.de) 

• In Zweden heeft de Swedish Research Council in 2019 een aanzet geleverd voor een 
nationale roadmap op dit terrein. In deze roadmap zit ook een beschrijving van het 
nationale landschap. Kernwoorden zijn coördinatie en samenwerking en verheldering 

http://www.dfg.de/
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van rollen en verantwoordelijkheden. Ook wordt gewezen op het belang van nationale 
coördinatie met het oog op aansluiting bij de EOSC. “Based on the observation that 
the current fragmentation is becoming increasingly challenging and is probably not 
cost efficient, the panel recommends that now is the time to consider an 
encompassing national e-infrastructure coordination and even organizational mergers 
of e-infrastructures.” (SRC 2019, 30) 

• De Scandinavische landen werken samen in de Nordic e-Infrastructure Collaboration 
(NeIC) en streven ernaar om hierin ook de uitdaging van Open Science op te pakken. 
“The Nordic countries are particularly well suited for collaboration among each other 
due to social and cultural similarities. Also, as the countries are individually small, 
unifying efforts in science and technology to realise common undertakings will 
generally result in a better end-product and greater impact in the international arena. 
Finally, a Nordic-wide collaboration reduces the risks of duplication of effort and 
therefore promotes a more cost-efficient R&D segment within the Nordics. (…) 
Development of the concept of open science is still in its infancy and it will require 
significant effort and funding to fully realise the potential of aligning research practices 
in modern science with the capabilities offered by semantic metadata modelling, linked 
data and knowledge graphs. To get there, it is necessary to build the essential 
infrastructures to support this vision.” (Jaunsen 2018, 7, 37) 

 
 
 
A European strategy for data 
Begin 2020 heeft de Europese Commissie een strategie voor data gepresenteerd, met een 
open consultatie tot eind mei 2020. 
 
In deze strategie bevestigt de EC de ambities met betrekking tot de EOSC. “The EU will 
continue to make data resulting from its research and deployment programmes available in 
line with the principle ‘as open as possible, as closed as necessary’, and will continue to 
facilitate discovery, sharing of, access to and reuse of data and services by researchers 
through the European Open Science Cloud (EOSC)”. (EC 2020, 15) 
 
  



 

NPOS (2020) Eindrapport Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap  21 

Wereldwijd 
 
CODATA 
Het Committee on Data for Science and Technology (CODATA) is een interdisciplinaire 
commissie, opgericht in 1966 en inmiddels onderdeel van de International Science Council 
(ISC). CODATA wil de wereldwijde samenwerking bevorderen om de beschikbaarheid en 
bruikbaarheid van gegevens voor alle onderzoeksgebieden te verbeteren. CODATA werkt 
ook aan het bevorderen van de interoperabiliteit en de (her)bruikbaarheid van 
onderzoekdata. CODATA organiseert conferenties en workshops. Vanuit Nederland is 
Research Data Netherlands (RD-NL) officieel lid. 
 
GO-FAIR 
GO FAIR is een bottom-up, stakeholder-gedreven initiatief dat gericht is op het wereldwijd 
implementeren van de FAIR data principes en het realiseren van een internet of FAIR data & 
services. GO FAIR is een Nederlands initiatief en ontstaan als spin-off van DTL, om de FAIR 
aanpak breder te helpen implementeren dan louter voor de life sciences. Vanuit de in Leiden 
gevestigde stichting (GO FAIR Foundation) is een International Coordination & Support 
Office (GFISCO) opgezet. Hier vandaan wordt een open en inclusief ecosysteem geboden 
voor individuen, instellingen en organisaties om samen te werken in zogenaamde 
implementatienetwerken (INs). Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn de initiatief nemende 
landen in dit zich ontwikkelende internationale netwerk. Voor diverse disciplines zijn 
inmiddels IN’s actief. 
 
Research Data Alliance 
De Research Data Alliance (RDA) is een in Groot-Brittannië gevestigde stichting, in 2013 in 
het leven geroepen door de Europese Commissie, de National Science Foundation en de 
National Institute of Standards and Technology van de Amerikaanse overheid, en het 
Australische ministerie voor innovatie, met als doel het bouwen van de maatschappelijke en 
technische infrastructuur voor het delen en hergebruiken van data. Vanuit Nederland is 
Ingrid Dillo (DANS) co-chair van de RDA Council. 
 
Er zijn meer dan 90 Working Groups en Interest Groups voor verschillende generieke en 
discipline specifieke onderwerpen. Nederlandse experts zijn in meerdere RDA werkgroepen 
betrokken. Zowel individuen als organisaties kunnen lid worden van de RDA. Er zijn bijna 50 
organisaties lid en meer dan 10.000 individuen uit 144 landen. Vanuit Nederland is DANS lid 
als organisatie. DANS is tevens de ‘national node’ van RDA. Doel is onderzoekers en data 
experts, die met onderzoekdata werken, op een meer lokaal niveau met elkaar in contact te 
brengen en het verbinden van lokale activiteiten met bredere RDA-activiteiten, bijvoorbeeld 
door middel van de RDA Working en Interest Groups. 
 
World Data System 
World Data System (WDS) is net als CODATA een orgaan van de International Science 
Council (ICS). Missie van WDS is “to support the ISC’s vision by promoting long-term 
stewardship of, and universal and equitable access to, quality-assured scientific data and 
data services, products, and information across all disciplines in the Natural and Social 
Sciences, and the Humanities.” WDS organiseert werkgroepen, verzorgt training en 
certificeringen, en publiceert rapporten. WDS heeft meer dan 80 reguliere leden (data-
gerelateerde organisaties), waaronder DANS vanuit Nederland. 
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Data Together  
Op internationaal niveau is er sprake van vergaande afstemming / samenwerking tussen 
CODATA, GO-FAIR, RDA en WDS. Onder het label Data Together werken deze 
organisaties aan een internationale complementaire aanpak op het gebied van research 
data.  
Het verdient overweging de functies van deze vier organisaties ook op nationaal niveau bij 
elkaar te brengen. 
 

 
OECD 
De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is een 
samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te 
bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op 
te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen. 
 
Al in 2007 heeft de OECD een rapport uitgebracht over de toegankelijkheid van 
onderzoekdata uit publiek gefinancierd onderzoek. Op dit moment wordt gewerkt aan 
actualisering van dit rapport. Belangrijk onderdeel is in elk geval dat de aangesloten landen 
zorgen voor een goede ‘data governance’ (OECD 2020). 
 
Unesco 
De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) is een 
gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de 
vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door 
onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Elk land dat lid is van Unesco heeft een 
Nationale Unesco Commissie. De Nederlandse Unesco Commissie is ingesteld in 1947 bij 
Koninklijk Besluit. De Commissie telt maximaal elf leden, benoemd door de minister van 
OCW. Zij zetten vrijwillig hun deskundigheid in op één of meer van de vier werkterreinen van 
Unesco: onderwijs, wetenschap, cultuur, en communicatie. 
 
Tijdens de laatste Algemene Vergadering van de lidstaten van Unesco in november 2019 is 
besloten dat Unesco een wereldwijde richtlijn voor Open Science gaat ontwikkelen. Het is de 
ambitie van Unesco om de nieuwe richtlijn binnen twee jaar te ontwikkelen, zodat deze bij 
de volgende Algemene Vergadering in november 2021 kan worden voorgelegd aan de 
lidstaten. Als eerste stap in het ontwerpen van een wereldwijde norm voor Open Science 
heeft Unesco een enquête uitgezet om suggesties, opinies en informatie te verzamelen van 
betrokkenen – onderzoekers, wetenschapsorganisaties, deskundigen en gebruikers. Unesco 
nodigt iedereen uit die mee wil denken over een mondiale Open Science-richtlijn de enquête 
in te vullen. De enquête kon tot eind april 2020 ingevuld worden. 
Later dit jaar zullen andere consultatierondes volgen en zullen ook in de diverse lidstaten 
nationale inspraaksessies worden georganiseerd, zodat de totstandkoming van de richtlijn 
werkelijk een mondiaal proces is waaraan alle landen deelnemen. 
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Hoofdstuk 3. Diensten 
 
In de context van deze rapportage wordt met diensten bedoeld: alle activiteiten die 
Nederlandse organisaties ontplooien om meerwaarde ten bate van het nationale 
datalandschap te leveren. Het kan hier gaan om diensten die tegen geld geleverd worden, 
om diensten die voor het algemeen nut zijn of activiteiten die vanuit de kernopdracht van 
een organisatie uitgevoerd worden. Afnemers van deze diensten kunnen de instellingen zijn 
waar onderzoek plaatsvindt, onderzoekers en alle stakeholders rond onderzoekdata 
daaromheen. 
 
Welke diensten worden er nu geleverd in het nationale datalandschap, als het gaat om FAIR 
data, rekening houdend met de afbakening uit hoofdstuk 1? 
 
In de startnotitie (september 2019) is een eerste ordening gemaakt van diensten die in het 
nationale datalandschap aangeboden worden: 
• Leveren van (toegang tot/gebruik van) ICT infrastructuur 
• Leveren van opslagdiensten (korte termijn) 
• Leveren van archiveringsdiensten (lange termijn) 
• Ondersteunen bij certificering 
• Ontwikkeling van kennis, standaarden, ontologieën en handreikingen 
• Verzorgen van outreach, consultancy, opleiding en training 
• Coördinatie (beleidsinhoudelijk, financieel, technisch, …) 

o bepalen van beleid, financieringsvoorwaarden en standaarden 
o ondersteunen van afstemming en samenwerking binnen een domein 
o verzorgen van aansluiting op internationale initiatieven – als knooppunt, zowel 

binnen een domein als tussen domeinen 
 
Om het overzicht hanteerbaar te houden en ons niet in details te verliezen, werken we in dit 
rapport met de volgende indeling: 
 
A. Coördinatie en netwerken 
 
B. Kennisontwikkeling en –disseminatie 
 
C. Repositories en andere faciliteiten 
 
D. Ondersteuning en training 
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A. Coördinatie en netwerken 
 
Bij deze diensten gaat het om indirecte diensten. Er wordt geen directe ondersteuning 
geleverd bij research data management, maar er wordt door middel van coördinerende 
mechanismen en netwerkvorming wel bijgedragen aan het uiteindelijke doel van optimaal 
gebruik en hergebruik van onderzoekdata.  
 
Binnen Nederland is geen formele centrale coördinatie van diensten en faciliteiten. 
Verschillende organisaties nemen een deel hiervan voor hun rekening. Zo werkt het UKB 
(samenwerkingsverband universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek) bijvoorbeeld 
samen door onderling expertises te verdelen, te concentreren en te verbinden in 
(inter)nationale netwerken, maar beperkt zich hierbij tot de wereld van de universitaire 
instellingen, maar is wel goed verbonden met deze instellingen. Binnen verschillende 
wetenschapsdomeinen zijn er netwerken, partnerships en samenwerkingsprojecten 
opgericht waar standaarden binnen dat domein afgestemd en doorgevoerd worden. 
Voorbeelden hiervan zijn het DTL, Health-RI, CLARIAH en ODISSEI.  
 
Begin 2020 is het Platform Digitale Infrastructuur Social Science and Humanities (PDI-SSH, 
https://pdi-ssh.nl/nl/home/) opgericht. PDI-SSH is een initiatief van het SSH-beraad en 
digitale infrastructuren in het domein (CLARIAH en ODISSEI). PDI-SSH draagt zorg voor 
samenwerking en afstemming van digitale infrastructurele voorzieningen, zowel bij 
bestaande als bij nieuwe initiatieven. Het gaat hierbij ook om afstemming met onder andere 
DANS, eScience Center en SURF. 
 
SURF heeft RDM-TEC (Research Data Management - Technologie Expertise Centrum) in 
het leven geroepen. In dit overleg komen (vrijwel alle) Nederlandse universiteiten samen om 
vraag en aanbod wat betreft RDM dienstontwikkeling af te stemmen (met voor nu een focus 
op iRODS als enabling federatieve technologie). Een recent voorbeeld van een initiatief dat 
hieruit is voortgekomen is het opschalen van YODA (RDM systeem ontwikkeld door UU) 
naar nationaal niveau. 
 
Met het uitvoeringsplan voor digitalisering van de wetenschap van NWO (2019) heeft SURF 
een sleutelrol gekregen in het technisch faciliteren en coördineren van het veilige, 
gefedereerde systeem dat de DCC’s onderling zou moeten verbinden. SURF ondersteunt de 
lokale en thematische DCC’s op twee fronten:  
• Ten eerste gebeurt dat via het technisch faciliteren en coördineren van het veilige, 

gefedereerd systeem dat de universitaire DCC’s onderling gaat verbinden. Het gaat 
hierbij om technologieën en tools die de vroege innovatiefase al doorzijn en die in de 
uitrolfase een federatief karakter hebben. Hieronder valt ook ondersteuning bij 
voorzieningen die door de instellingen aan elkaar beschikbaar gesteld worden: SURF 
speelt hierin een coördinerende rol.  

• Ten tweede zet SURF zijn expertise in voor kennisdeling en coördinatie. Zo worden de 
DCC’s ondersteund op het gebied van beleid, brengt SURF experts bij elkaar en worden 
onderzoeksondersteuners ondersteund. 

 
Het door SURF opgerichte LCRDM is een netwerk van meer dan 200 professionals die 
dagelijks bij hun eigen kennisinstelling bezig zijn met beleids- en implementatievraagstukken 
rond research data management. Gezamenlijk pakken zij onderwerpen op en maken zij 

https://pdi-ssh.nl/nl/home/
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voorstellen of producten voor kennisdeling. Deze producten hebben echter geen 
automatische landingsplaats binnen de instellingen of binnen het nationaal beleid. 
 
In deze context kunnen ook de bottom-up georganiseerde communities genoemd worden: 
• Netherlands Research Software Engineer community (NL-RSE). Deze heeft als doel “to 

bring together the community of people writing and contributing to research software 
from Dutch universities, knowledge institutes, companies and other organizations to 
share knowledge, to organize meetings, and raise awareness for the scientific 
recognition of research software.” 

• De verschillende open science communities bij de universiteiten. 
 
Conclusie: In Nederland zijn verschillende (soms overlappende) netwerken en wordt er 
gecoördineerd op een aantal onderwerpen (soms vakmatig, soms rond een domein) rond 
onderzoekdata. 
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B. Kennisontwikkeling en –disseminatie 
 
Bij deze diensten gaat het om het ontwikkelen en verspreiden van de kennis die nodig is 
voor optimaal hergebruik van data.  
 
Kennisontwikkeling 
Bij de kennisontwikkeling gaat het in de meeste gevallen om nationaal of internationaal 
gefinancierde projecten. Een actueel voorbeeld is het Horizon2020 project FAIRsFAIR, 
gestart in maart 2019 en gecoördineerd door DANS. In dit project worden randvoorwaarden 
ingevuld om de FAIR-principes te verwezenlijken. 
 
In dit kader moet ook gewezen worden op de kennisontwikkeling rondom research data 
management in de in hoofdstuk 2 genoemde internationale organisaties, zoals de CODATA 
en de Research Data Alliance. 
 
Het instituut DANS heeft een eigen afdeling Research en Innovatie, die een belangrijke 
bijdrage levert aan de hiervoor genoemde projecten. 
 
Hoe deze initiatieven en projecten binnen de Open Science strategie van Nederland 
bijdragen is in de meeste gevallen niet geborgd.  
 
Kennisdisseminatie 
Voor de verspreiding van kennis rondom het optimaal hergebruik van data kan allereerst 
gewezen worden op de disseminatie-activiteiten vanuit de hiervoor bedoelde projecten. 
Daarnaast zijn er verschillende initiatieven te noemen (niet uitputtend): 
 
• De meeste kennisinstellingen hebben een eigen – meer of minder uitgebreid – aanbod 

aan handreikingen (via de eigen website), trainingen en workshops voor de eigen 
onderzoekers en ondersteuners. 

• Vanuit Research Data Netherlands wordt een training aangeboden: Essentials 4 Data 
Support. Dit is een introductiecursus voor diegenen die onderzoekers ondersteunen bij 
het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoekdata. 

• Vanuit LCRDM wordt ondersteunend materiaal aangeboden, maar ook een pool van 
experts die ingeschakeld kunnen worden. 

• DTL biedt voor het eigen netwerk diverse achtergrondmaterialen en (online) training aan 
en organiseert kennisuitwisseling tussen experts en gebruikers in het life sciences veld, 
inclusief bedrijven. 

• Het Netwerk Auteursrecht Informatiepunten biedt op zijn website informatie over de 
rechten rondom data. 

• Ook onderzoek financiers NWO en ZonMw bieden achtergrondinformatie aan. 
 
Alhoewel er veel overlap is tussen bovengenoemde initiatieven, is er geen garantie dat alle 
geboden informatie actueel, consistent en juist is. 
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C. Repositories en andere faciliteiten 
 
Sinds de lancering in 2012 is re3data (www.re3data.org) een veel geraadpleegde bron geworden van 
informatie over research data repositories. Het indexeert en biedt uitgebreide informatie over bijna 
2500 repositories wereldwijd. Universiteiten en onderzoekscentra registreren hun institutionele, 
disciplinaire en interdisciplinaire repositories in re3data, zodat onderzoekers, financierende instanties, 
uitgevers en wetenschappelijke instellingen geschikte repositories kunnen selecteren voor opslag en 
zoeken naar onderzoeksgegevens. Re3data is een service van DataCite en wordt gehost en beheerd 
door de bibliotheek van de Karlsruher Institut für Technologie. 
 
Deze website is geraadpleegd op 19 maart 2020 en telde toen voor Nederland 56 repositories.  
In de lijst zijn de 16 gecertificeerde repositories groen gearceerd.  
In de vier kolommen aan de rechterzijde staat voor welke domeinen de repository beschikbaar is. 
• HSS – Humanities and Social Sciences 
• LS – Life Sciences 
• NS – Natural Sciences 
• ES – Engineering Sciences 
Overigens hanteert 26, dat is bijna de helft van onderstaande repositories geen unieke identifiers, 
waardoor niet voldaan wordt aan de F van FAIR. 

  HSS LS NS ES 
4TU.Centre for 
Research Data 

Data-archief voor de technische wetenschappen  X X X 

AlgaeBase AlgaeBase is a database of information on algae that includes 
terrestrial, marine and freshwater organisms.  

 X   

Amsterdam Cohort 
Studies 

The Amsterdam cohort study on HIV infection and AIDS among 
homosexual men, expanded to include drug users. 

 X   

CancerData.org The CancerData site is an effort of the Medical Informatics and 
Knowledge Engineering team of Maastro Clinic, Maastricht. 

 x   

CARIBIC CARIBIC is a scientific project to study and monitor important 
chemical and physical processes in the Earth´s atmosphere.  

  X  

CLAPOP CLAPOP is the portal of the Dutch CLARIN community.  X   X 
CLARIN INT 
Portal 

Resources that are relevant to the lexicological study of the 
Dutch language and on resources relevant for research in and 
development of language and speech technology.  

X    

CLARIN-ERIC CLARIN has a focus on language resources (data and tools). It 
is being implemented and improved at leading institutions in a 
large and growing number of European countries 

X   X 

data.enanomapper A substance database for nanomaterial safety information  X X  
DataverseNL Online storage, sharing and registration of research data, during 

the research period and up to ten years after its completion. 
X X X X 

DHS Data Access The DNB Household Survey (DHS) supplies longitudinal data to 
the international academic community, with a focus on the 
psychological and economic aspects of financial behavior.  

X    

Donders 
Repository9 

The repository of the Donders Institute for Brain, Cognition and 
Behaviour at the Radboud University. 

 X   

e-Depot of the 
National Archives 
of the Netherlands 

The National Archives of the Netherlands holds over 3.5 million 
records that have been created by the central government, 
organisations and individuals and are of national significance. 
Many records relate to the colonial and trading history of the 
Netherlands in the period from 1600 to 1975.  

X    

eartH2Observe EartH2Observe brings together the findings from European FP 
projects. It will integrate available global earth observations.  

  X  

                                                 
9 Per 1 september 2020 zal dit een universiteitsbrede repository zijn: Radboud Data Repository. 

http://www.re3data.org/
https://www.re3data.org/repository/r3d100012067
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  HSS LS NS ES 
EASY Online archiving system with access to thousands of datasets in 

the humanities, the social sciences and other disciplines.  
X X X  

EDGAR The Emissions Database for Global Atmospheric Research 
provides independent estimates of the global anthropogenic 
emissions and emission trends. 

  X  

EIDA EIDA is a distributed data centre established to (a) securely 
archive seismic waveform data, and (b) provide transparent 
access to the archives by geosciences research communities. 

  X  

eLaborate eLaborate is an online work environment in which scholars can 
upload scans, transcribe and annotate text, and publish the 
results as on online text edition which is freely available.  

X    

European Climate 
Assessment & 
Dataset project 

Presented is information on changes in weather and climate 
extremes, as well as the daily dataset needed to monitor and 
analyse these extremes.  

  X  

Huygens ING Huygens ING intends to open up old and inaccessible sources, 
and to understand them better. Huygens ING aims to publish 
digital sources and data responsibly and with care. 

X    

ICOS Carbon 
Portal 

Data portal of the Integrated Carbon Observation System. It 
provides observational data from the state of the carbon cycle in 
Europe and the world. 

  X  

ICTWSS database The ICTWSS database covers four key elements of modern 
political economies: trade unionism, wage setting, state 
intervention and social pacts. 

X    

IISH Dataverse The IISH Dataverse contains micro-, meso-, and macro-level 
datasets on social and economic history. 

X    

ISRIC- World Soil 
Information 

ISRIC has a mission to serve the international community with 
information about the world’s soil resources to help addressing 
major global issues. 

 X X  

ISRIC Soil 
Metadata 
Catalogue 

data.isric.org is the central location for searching and 
downloading soil data bases/layers from around the world.  

 X X  

KNMI Climate 
Explorer 

The KNMI Climate Explorer is a web application to analysis 
climate data statistically. 

  X  

KNMI Data Centre The KNMI Data Centre (KDC) provides access to weather, 
climate and seismological datasets of KNMI.  

  X  

Land Portal The Land Portal collects metadata from statistical datasets 
relating to land, peer-reviewed articles and other research 
reports, national laws and policies, grey literature but also news, 
blogs and organization profiles. 

X X X  

Leiden Open 
Variation 
Database 

LOVD portal provides LOVD software and access to a list of 
worldwide LOVD applications through Locus Specific Database 
list and List of Public LOVD installations. 

 X   

LISS Panel The LISS panel (Longitudinal Internet Studies for the Social 
sciences) consists of 4500 households, comprising 7000 
individuals. 

X    

Longitudinal Aging 
Study Amsterdam 

LASA focuses on, physical, emotional, cognitive and social 
functioning in late life, the connections between these aspects, 
and the changes that occur in the course of time 

X    

Maddison Project Maddison's work contains the Project Dataset with estimates of 
GDP per capita for all countries in the world between 1820 and 
2010 in a format amenable to analysis in R. 

X    

Meertens Institute 
Collections 

The focus is on resources relevant for the study of function, 
meaning and coherence of cultural expressions and resources 
relevant for the study of language variation within (Dutch) 

X    

MycoBank MycoBank is a service to the mycological and scientific society 
by documenting mycological nomenclatural novelties (new 
names and combinations) and associated data.  

 X   
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  HSS LS NS ES 
Open Rotterdam 
Glaucoma Imaging 
Data Sets 

To accommodate a wider scope of ophthalmic data, we 
launched our new Rotterdam Ophthalmic Data Repository. 

 This portal has a successor in RODR (see below) 

 x   

OpenML OpenML is an open ecosystem for machine learning. OpenML 
is a platform to share detailed experimental results with the 
community at large and organize them for future reuse. 

X   X 

Penn World Table 
9.0 

PWT version 9.0 is a database with information on relative 
levels of income, output, input and productivity, covering 182 
countries between 1950 and 2014. 

X    

PROFILES 
Registry 

Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and 
Long term Evaluation of Survivorship is a registry for the study 
of the impact of cancer and its treatment  

 X   

Pseudobase Since the first discovery of RNA pseudoknots more and many 
more pseudoknots have been found. However, not all of those 
pseudoknot data are easy to trace.  

 X   

Rotterdam 
Ophthalmic Data 
Repository 

The Rotterdam Ophthalmic Data Repository contains data sets 
related to ophthalmology that the Rotterdam Ophthalmic 
Institute has made freely available for researchers worldwide. 

 X   

SeaDataNet SeaDataNet is a standardized system for managing the large 
and diverse data sets collected by the oceanographic fleets and 
the automatic observation systems. 

  X  

Sound and Vision Sound and Vision has one of the largest audiovisual archives in 
Europe. The institute manages over 70 percent of the Dutch 
audiovisual heritage.  

X    

SACA&D Southeast Asian Climate Assessment & Dataset is focusing on 
the digitization and use of high-resolution historical climate data 
from Indonesia and other Southeast Asian countries 

  X  

STITCH 4.0 The Database explores the interactions of chemicals and 
proteins.  

 X   

SURF Data 
Repository 

The SURF Data Repository allows researchers to store, 
annotate and publish research datasets of any size to ensure 
long-term preservation and availability of their data. 

X X X X 

SHARE The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe is a 
multidisciplinary and cross-national panel database of micro 
data on health, socio-economic status and social networks. 

X X   

ISO Data Archive The Infrared Space Observatory (ISO) is designed to provide 
detailed infrared properties of selected Galactic and 
extragalactic sources.  

  X  

The Language 
Archive 

The Language Archive is storing a lot of unique material, from a 
large variety of languages worldwide, which is recorded and 
analyzed by researchers from different linguistic disciplines. 

X    

Tilburg University 
Dataverse 

TiU Dataverse is the central online repository for research data 
at Tilburg University.  

X    

TRAILS TRAILS is a prospective cohort study, with young people from 
the Northern part of the Netherlands. Information that spans the 
total period from preadolescence up until young adulthood.  

X X   

TreeBASE TreeBASE is a repository of phylogenetic information, 
specifically user-submitted phylogenetic trees and the data 
used to generate them.  

 X   

UvA / AUAS 
figshare 

The University of Amsterdam and the Amsterdam University of 
Applied Sciences cooperate to connect academic research with 
the insights and experiences from professional practice. 

X X X X 

World Christian 
Database 

The World Christian Database provides comprehensive 
statistical information on world religions, Christian 
denominations, and people groups.  

X    

World Religion 
Database 

The World Religion Database contains detailed statistics on 
religious affiliation for every country of the world.  

X    
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  HSS LS NS ES 
WorldClim – 
Global Climate 
Data 

WorldClim is a set of global climate layers (climate grids) with a 
spatial resolution of about 1 square kilometer. The data can be 
used for mapping and spatial modeling in a GIS or with other 
computer programs. 

  X  

YODA Yoda publishes research data on behalf of researchers that are 
affiliated with Utrecht University, its research institutes and 
consortia where it acts as a coordinating body. 

X X X X 

  28 24 22 8 
 
Wanneer bovenstaande lijst vergeleken wordt met de gedateerde Mapping of the European 
Research Infrastructure Landscape (portal.meril.eu), met 57 onderzoekinfrastructuren 
gelokaliseerd in Nederland, en daarin beperken tot de categorieën ‘Data Archives, Data 
Repositories and Collections’ en ‘Research Data Service Facilities’, dan kan nog 
toegevoegd worden: 
 
• Historische Steekproef Nederland (maar deze komt voor in de IISH repository) 
• Naturalis Biodiversity Center 
• Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (van het ministerie van OCW) 
 
Naast repositories wordt het nationale datalandschap gevuld door diverse partijen die 
datafaciliteiten leveren, bijvoorbeeld om data te verwerken en verrijken. Sommige van deze 
faciliteiten richten zich op een beperkte doelgroep, andere zijn beschikbaar voor alle 
onderzoekers binnen Nederland. Zo richten de diensten DANS zich hoofdzakelijk op de 
Social Sciences en Humanities, en zijn de diensten van SURF gericht op alle onderzoekers 
en instellingen binnen het Hoger Onderwijs en Onderzoek in Nederland. Ook zou de CBS 
Microdata catalogus hier genoemd moeten worden. Naast deze instanties zijn er ook 
samenwerkingsverbanden die datadiensten leveren voor een specifieke achterban of 
wetenschappelijk domein in de vorm van Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuren. 
 
Ook kunnen hier verschillende veel gebruikte faciliteiten genoemd worden, zoals Code 
Ocean, Dryad, Figshare, GitHub, Mendeley, Open Science Framework, Zenodo. Het is lastig 
om hier in het kader van dit project een uitputtend overzicht van te krijgen, laat staan van de 
mate waarin er gebruik van gemaakt wordt door Nederlandse onderzoekers. 
 
Een tool als Mendeley Data Monitor en Search diensten indexeert meer dan 2000 data 
repositories wereldwijd. Hierdoor kunnen onderzoekers door datasets zoeken. Bovendien 
worden datasets gekoppeld aan kennisinstellingen en landen, waardoor per land en per 
kennisinstelling overzichten gemaakt kunnen worden. 
 
 
Nationale dataportaal 
 
Op het Nationale Dataportaal van de Nederlandse overheid (data.overheid.nl) staan door 
de Nederlandse overheid beschikbaar gestelde data. 
• Meer dan 150 overheidsorganisaties hebben data op data.overheid.nl gepubliceerd. 
• Vrijwel alle data wordt iedere nacht geüpdatet. 
• De DCAT-standaard wordt gebruikt als metadata standaard om data met elkaar uit te 

wisselen. 
• Datasets worden via CKAN (een open source dataportaal platform) gepubliceerd. 
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Het portaal wordt onderhouden door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële 
Overheidspublicaties in opdracht van het Ministerie van BZK. 
 
Kanttekening hierbij: De beschikbaar gestelde publieke data hebben belangrijke 
beperkingen voor wetenschappelijk onderzoekers. Het gaat grotendeels om 
geaggregeerde gegevens: brongegevens (die koppelingen mogelijk maken, vergelijkingen 
in de tijd, enz.) ontbreken (vanwege privacy en bedrijfsgeheimen). Zie het adviesrapport 
Hergebruik van publieke data: Meer wetenschap en beter beleid (KNAW 2019a, 24) 
 

 
 
 
Research Data Exchange 
Vanuit de Universiteit van Amsterdam is initiatief genomen om invulling te kunnen geven 
aan het begrip datasoevereiniteit, het onder voorwaarden kunnen delen van data. 
 
Research Data Exchange (RDX) stelt universiteiten in staat hun onderzoekdata op een 
verantwoordelijke en veilige manier te delen. RDX bouwt voort op bestaande 
infrastructuren, zoals de universitaire repositories en disciplinaire dataplatforms. Met dit 
concept zorgen kennisinstellingen ervoor dat zoveel mogelijk data waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn FAIR gearchiveerd worden. Maar FAIR betekent niet dat de data ook 
voor iedereen beschikbaar zijn.  
 
Belemmeringen bij het delen van data zijn: 
• dat het eigenaarschap, auteurschap en copyright niet goed te regelen zijn; 
• dat er bij data met persoonsgegevens beperkingen zijn vanwege GDPR (AVG), en 

mogelijk ook vanwege (beperkt) informed consent; 
• dat er strijdige wet en regelgeving van kracht is (GDPR, DTM, PSI); 
• dat er embargoperiodes opgelegd moeten kunnen worden; 
• dat er beperkte retentieperiodes kunnen zijn; 
• dat er restricties op het gebruik van data kunnen zijn (purpose limitations, no dual use, 

no resell, etc.); 
• dat universiteiten beducht zijn voor het gevaar van een commerciële lock-in als zij al 

hun data zonder enige restrictie openbaar maken. 
 
RDX maakt het mogelijk om data op een verantwoordelijke en veilige manier te delen. Met 
de RDX kunnen geautomatiseerd de toegang tot data gereguleerd worden, de 
voorwaarden aan toegang juridisch vastgelegd worden, en de naleving daarvan technisch 
gecontroleerd en afgedwongen worden. 
 
RDX is een infrastructuur die het wetenschappelijke dataverkeer op betrouwbare wijze 
mogelijk maakt waarbij datasoevereiniteit verzekerd is. Datahouders bepalen welke data 
met wie en onder welke voorwaarden gedeeld kunnen worden, waaronder ook het 
toestaan welke bewerkte data gebruikt kunnen worden na toelaten van externe 
algoritmen. RDX is geen voorziening voor dataopslag of voor data-management. RDX 
staat neutraal tegenover data die over de netwerken getransporteerd worden en biedt 
alleen de (technische) faciliteiten om gecontroleerd data te delen.  
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D. Ondersteuning en training 
 
Om de onderzoekers en ook de datastewards goed toe te rusten bij de zorg voor en het 
hergebruik van onderzoekdata zijn ondersteuning en training essentieel. Dat bouwt voort op 
de eerder genoemde kennisontwikkeling en –disseminatie. 
 
Het behoeft geen betoog dat deze ondersteuning en training bij voorkeur zo dicht mogelijk 
bij de onderzoekers zelf wordt aangeboden, door personen die de aard en context van het 
betreffende onderzoek snappen. Hierbij valt dan de term datastewardship10. Het lopende 
NPOS-project F (professionalisering datastewardship) bouwt voort op de resultaten van een 
LCRDM taakgroep en een ZonMw project over datastewardship in Nederland (Scholtens 
e.a. 2019). In het rapport van LCRDM (Verheul e.a. 2019) wordt onderscheid gemaakt 
tussen ‘embedded datastewards’ (vaak operationeel, en gepositioneerd binnen een 
onderzoekseenheid) en ‘generieke datastewards’ (gepositioneerd op instellingsniveau). In 
het ZonMw-project wordt onderscheid gemaakt tussen drie rollen van datastewards, 
namelijk beleidsgericht, gericht op ondersteunen van onderzoek, en gericht op het faciliteren 
van infrastructuur. 
 
In dit kader moeten de DCC’s bij de kennisinstellingen genoemd worden. Datastewards 
hebben een rol in de lokale ondersteuning en daarmee een positie – direct of indirect – in de 
lokale DCC. Over het concept van een DCC bestaat weinig verschil van mening, de invulling 
ervan kan per kennisinstelling verschillen. 
 
De lokale DCC zal dus ondersteuning en training moeten bieden, maar heeft daarbij zelf ook 
weer ondersteuning en training nodig en doet daarvoor een beroep op organisaties die in dit 
opzicht diensten leveren. Daarbij kan enerzijds gedacht worden aan SURF. SURF heeft een 
coördinerende rol gekregen in de gefedereerde infrastructuur van DCC’s, enerzijds gericht 
op het bieden van technische faciliteiten en anderzijds beleidsondersteuning, kennisdeling 
en coördinatie voor wat betreft discipline-overstijgende aangelegenheden. Ook partijen als 
DANS en 4TU.ResearchData bieden ondersteuning bij dergelijke behoeften. 
 
Voor de technische faciliteiten van SURF wordt gewerkt aan een gestandaardiseerd 
aanbod, in afstemming met de regiegroep RDM-voorzieningen van SURF. Voor de overige 
generieke ondersteuning is geen afstemming en ook op het niveau van discipline- of 
domein-specifieke ondersteuning en training zou meer coördinatie kunnen leiden tot meer 
efficiëntie en transparantie, uiteindelijk ten bate van de onderzoekers. 
  

                                                 
10 Responsible planning and executing of all actions on digital data before, during and after a research project, with the aim of 
optimizing the usability, reusability and reproducibility of the resulting data (https://www.lcrdm.nl/begrippenlijst) 
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Hoofdstuk 4. Organisaties 
 
In het datalandschap heeft – naast de onderzoeksinstellingen zelf – een veelheid aan 
organisaties een actieve rol, van beleidsontwikkeling tot financiering en van het bieden van 
(toegang) tot infrastructuur en datadiensten tot training en coördinatie in aansluiting op 
internationale organisaties. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen organisaties 
gespecialiseerd in een specifiek wetenschappelijk veld (vaak gekoppeld aan internationale 
domeininfrastructuren) en organisaties met een domein overstijgende aanpak. In dit 
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de rijke schakering van beeldbepalende 
organisaties die een rol spelen in het nationale datalandschap.  
 
Zoals ook uit het overzicht van datadiensten (hoofdstuk 3) blijkt, moet geconcludeerd 
worden dat het werkveld van onderzoekdata een breed scala aan gespecialiseerde 
expertises, functies en rollen behoeft – aanvullend op de capaciteiten in het nationale ICT 
landschap – door de inhoud en achtergrond van de data grotendeels specifiek in te vullen 
per wetenschapsveld. Nederland heeft op het vlak van onderzoekdata een rijke ervaring en 
brede kennisbasis ontwikkeld, die internationaal wordt herkend. Tegelijkertijd ontstaat uit dit 
overzicht een beeld van een sterk versnipperd nationaal datalandschap. 
 
Beleidsbepalende organisaties 
Op nationaal niveau zijn het met name de ministeries die het beleid bepalen. In het 
regeerakkoord 2017-2021 heeft het kabinet uitgesproken dat ‘open science’ en ‘open 
access’ de norm worden in wetenschappelijk onderzoek. En in de wetenschapsbrief uit 2019 
licht de minister van OCW de extra investeringsruimte voor digitale infrastructuur toe: “Met 
de investering van € 20 miljoen wil ik (…) met het veld investeren in de data-infrastructuur 
voor open science. Voor bijvoorbeeld het hergebruiken van onderzoekdata, één van de 
speerpunten voor open science, is het noodzakelijk om de digitale infrastructuur te 
versterken.” Deze investering staat in het kader van de ambitie dat “Nederland wil mee 
kunnen blijven doen met de wereldtop van de wetenschap. Dit vraagt samenwerking op 
nationaal en internationaal niveau, tussen wetenschappelijke en maatschappelijke partijen 
en met het bedrijfsleven. Een sterk Nederlands stelsel met goede onderzoeksfaciliteiten 
verbetert de positie van onze onderzoekers om samen met topwetenschappers uit andere 
landen te werken aan mondiale uitdagingen.” 
 
 
Het rapport The Value of Data – Policy Implications (Bennett Institute for Public Policy, 
2020) wil bijdragen aan een beter begrip van de waarde van data en hoe die waarde 
verhoogd kan worden, in een bredere economische en maatschappelijke context. Het 
rapport richt zich vooral op publieke data, maar is ook relevant voor onderzoekdata. 
 
De overheid moet keuzes maken, als het gaat om investeringen en randvoorwaarden met 
betrekking tot de toegankelijkheid van data. De data-economie moet niet overgelaten 
worden aan de markt. 
 
“Capturing the value from data will often need specific capabilities (e.g. data science and 
analytical skills, management know-how) or complementary investments (e.g. software, 
other capital equipment). Our interviewees consistently indicated that a lack of capabilities 
is a major barrier to capturing the potential value from data use.” (7) 
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“Appropriate institutional and regulatory structures will be vital for a thriving data economy, 
regulating the permissions different types of entity have to access different types of data 
and monitoring and enforcing compliance. Work on the principles and structures of data 
governance for the maximum social welfare is in its early days and much more thought 
needs to be given to the specifics of regulatory and institutional design.” (38) 
 
Twee aanbevelingen uit het rapport: 
• “Provide a trustworthy institutional and regulatory environment. The value data 

has is dependent on the environment in which it exists. Institutions are needed to 
regulate who has access to data, monitor impact, and enforce compliance with 
regulation, technical standards and codes of conduct.” (42) 

• “Simplify data regulation and licensing. Complex and overlapping regulation and 
intricate licensing schemes create uncertainties that hold back organisations from 
using and sharing data. Existing regulation should be simplified, new regulation should 
be coherent, and clear guidance should be provided.” (42) 

 
 
 
Financiers van onderzoek 
In Nederland zijn NWO en ZonMw de nationale publieke financiers van wetenschappelijk 
onderzoek. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van het medisch onderzoek gefinancierd 
door de gezondheidsfondsen (SGF). 
 
De rol van de financiers is sterker dan alleen maar het verstrekken van geld voor de 
uitvoering van onderzoek. De financiers kunnen immers ook eisen stellen aan de 
financiering en ontwikkelingen zo gericht stimuleren. Zie het kader op de volgende pagina. 
 
NWO. Naast publicaties dienen ook onderzoekdata die voortkomen uit projecten die NWO 
financiert, zo veel mogelijk open en voor hergebruik beschikbaar gesteld worden. Daarbij is 
het adagium: 'open als het kan, beschermd als het moet'. Aspecten als privacy, openbare 
veiligheid, ethische beperkingen, eigendomsrecht en commerciële belangen kunnen 
argumenten zijn om af te wijken van deze regel. Om data open te maken moeten die zo veel 
mogelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (FAIR). Om dit te 
bereiken werkt NWO met ingang van 1 oktober 2016 met een datamanagementbeleid dat 
van toepassing is op alle NWO-instrumenten. Concreet betekent dit dat bij elke 
onderzoeksaanvraag de datamanagementparagraaf beantwoord moeten worden. Na 
honorering moet ook een datamanagementplan ingediend. 
 
ZonMw streeft naar verbetering van de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van 
onderzoeksoutput, inclusief onderzoekdata. Daarvoor moeten onderzoekdata hergebruikt 
kunnen worden, voor verificatie van onderzoeksresultaten of voor toekomstig onderzoek. 
Daartoe vereist ZonMw van onderzoekers dat zij research data management & stewardship 
(RDM) toepassen en hun data delen om bij te dragen aan toekomstig, innovatief onderzoek. 
De procedures van ZonMw voor RDM zijn gericht op het creëren van FAIR-data 
gegenereerd in de hoogwaardige onderzoeksprojecten die ZonMw via calls financiert. 
ZonMw ontwikkelt haar beleid voor research data management in nauwe afstemming met 
GO FAIR. Met DTL, Health-RI, PNN, VH, VSNU en SURF werkt ZonMw actief aan het 
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ontwikkelen van competentieprofielen en opleidingseisen voor datastewards (NPOS project 
F). 
 

 
In de optiek van ZonMw maakt de onderzoeksfinancier een vast onderdeel uit van de 
driehoek: kennisinstelling – datadienst – onderzoeksfinancier. Vanuit die visie is de 
ZonMw werkwijze voor FAIR datamanagement ingericht. De rol van de 
onderzoeksfinancier in die driehoek is:  
 
a. de aanjager, de partij die stuurt met criteria en randvoorwaarden voor financiering van 
het onderzoek. Het effect daarvan is dat kennisinstellingen steeds meer aandacht zijn 
gaan besteden aan data stewardship, ondersteuning en training voor datamanagement.  
b. sturend op standaarden middels stellen van criteria. ZonMw stimuleert dat 
onderzoekers binnen een vakgebied / subdiscipline keuzes maken voor standaarden, 
technieken, infrastructuur, portals, registers, etc. Dit bevordert de uitwisselbaarheid van 
(meta)data (interoperabiliteit) en daarmee de herbruikbaarheid.  
c. monitor van uitkomsten. In de werkwijze die ZonMw heeft ontwikkeld ligt de 
verantwoordelijkheid bij de kennisinstellingen. ZonMw stelt de kaders, stuurt op 
standaarden en monitort de uitkomsten middels ‘kerngegevens’: 7 kenmerken aan de 
hand waarvan de onderzoeker aan het einde van het project kan laten zien wat het 
datamanagement heeft opgebracht. ZonMw gebruikt dit als (1) instrument voor 
verantwoording en (2) inzicht te krijgen hoe een vakgebied / subdiscipline zich ontwikkelt. 
Zo kunnen we het sturen op standaarden verder ontwikkelen. 
 
Deze drie typen partijen vormen de ‘omgeving’ waarin de onderzoeker optimaal 
onderzoek kan uitvoeren, met inbegrip van Open Science en FAIR data. De hier 
beschreven rol wordt erkend en expliciet geuit door onderzoekers en datastewards aan de 
universiteiten: “zonder jullie eisen zouden we dit niet hebben gedaan”. 
 

 
SGF. De gezondheidsfondsen zetten zich in voor het voorkomen en genezen van 
(chronische) ziekten én voor goede zorg voor patiënten. Zij zijn een belangrijke financier van 
wetenschappelijk onderzoek, met als doel dat het gefinancierde onderzoek bijdraagt aan 
preventie, behandeling en genezing van aandoeningen en het verbeteren van de kwaliteit 
van leven. De SGF is van mening dat de kennis en resultaten van dit onderzoek voor 
iedereen kosteloos beschikbaar moeten zijn. Zowel voor de eigen achterban, die 
ontwikkelde kennis wil inzien en wil weten waar investeringen toe leiden, als voor 
wetenschappers en professionals die deze kennis kunnen gebruiken om verder onderzoek 
te doen en de doorontwikkeling naar bruikbare toepassingen te versnellen. De SGF 
onderschrijft de ambities van de Open Science beweging en heeft dit ook tot beleid 
gemaakt. 
 
 
Onderzoeksinstellingen 
Research data management (in toenemende mate internationaal gevat onder de bredere 
term ‘data stewardship’) is qualitate qua een proces dat nauw samenhangt met het 
onderzoek zelf. Ongeacht het werkveld: onderzoekers kennen de achtergrond van 
onderzoeksgegevens, voortkomend uit experimenten of waarnemingen. 
Onderzoeksinstellingen hebben daarmee een primaire rol in het nationale datalandschap, 
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via hun wetenschappelijke afdelingen en centrale onderzoeks-ondersteunende diensten 
(veelal bibliotheek, ICT-afdeling en Technology Transfer Offices). Tegelijkertijd hebben veel 
instellingen hier pas recent een beleid op ontwikkeld en zijn budgetten voor 
datamanagement en data stewardship beperkt. Door het zeer heterogene en brede pallet 
aan wetenschappelijke en technische disciplines, ieder met eigen achtergrond, 
instrumentatie en financiering, is het werkveld van onderzoekdata zeer heterogeen wat 
betreft oplossingen, expertise en diensten. 
 
Bij de meeste instellingen is inmiddels voor wat betreft research data management (soms 
als onderdeel van een groter geheel: research support) sprake van: 
• Algemeen beleidskader waarin gestreefd wordt naar FAIR data in overeenstemming 

met relevante wet- en regelgeving, dat nader uitgewerkt is/wordt in faculteitsbeleid of 
protocollen.  

• Bij enkele universiteiten is/wordt een audit of inventarisatie uitgevoerd om de naleving 
van het beleid te controleren. 

• Instellingsbreed projectenprogramma (voor open science, research data management 
of research support) om uitvoering te geven aan het beleid, al dan niet met extra 
financiering. 

• Een centraal loket (afdeling/contactpunt/eenheid) gericht op ondersteuning (de 
instellingen zien dit zelf als een data competence center [i.o.], meestal een virtuele 
samenwerking van minimaal bibliotheek en ICT dienst) 

• Datastewards in de faculteiten of instituten. De aanstelling daarvan loopt zeer uiteen, in 
veel gevallen als (bij-)rol van onderzoekers binnen de onderzoeksafdelingen. 

• Belangrijk aandeel in de ondersteuning betreft de assistentie bij het invullen van een 
data management plan (DMP), al dan niet met een tool (DMPonline). Promovendi bij de 
Erasmus Universiteit moeten ieder jaar hun DMP een update geven. 

• Op de website wordt vaak veel ondersteunende informatie over research data 
management en soms ook een dienstencatalogus aangeboden. 

• Vanuit centrale en/of decentrale eenheden worden opslagfaciliteiten aangeboden. 
Enkele universiteiten hebben een eigen datarepository en/of een eigen GitHub of GitLab 
instantie. 

• Vaak is ook sprake van verwijzing naar voorzieningen bij SURF, DANS en 
4TU.ResearchData. 

• Daarnaast wordt door onderzoekers gebruik gemaakt van een breed scala van externe 
faciliteiten, open source, not for profit of semi commercieel (zoals Code Ocean, 
Dropbox, Dryad, EMBL-EBI, Figshare, GBIG/NLBIF, Genbank, Google cloud, HPC 
cloud, ISRIC WDS-Soils, Mendeley, OSF, Pangaea, PDB, Talkbank, Wormbase, 
Zenodo), maar het overzicht daarover ontbreekt: in de meeste gevallen worden deze 
diensten en platforms door individuele onderzoekers gebruikt. 

• Voor documentatie van werkzaamheden in bijvoorbeeld een laboratorium wordt wel in 
toenemende mate gebruik gemaakt van Electronic Lab Notebook.  

• Ook zijn er locaties waar geëxperimenteerd wordt met Virtual Research Environments, 
digitale project-omgevingen waarin onderzoekers samen met andere projectdeelnemers 
analyses kunnen uitvoeren (incl. draaien van software op data en het uitvoeren van 
analyses op computationele (cloud-)infrastructuur). 

• Registratie van datasets in een centraal onderzoekinformatiesysteem. Bij de Radboud 
Universiteit is daarbij een voorziening geboden voor upload van de data naar DANS-
EASY. 



 

NPOS (2020) Eindrapport Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap  37 

• Er worden trainingen en workshops aangeboden voor beleidsmatige en technische 
aspecten van research data management. Deze trainingen worden in toenemende mate 
verplicht gesteld (in elk geval aan promovendi). 

• Enkele universiteiten bieden ook onderwijs in data science of data stewardship aan 
voor bachelor- en masterstudenten. 

• Er is bij een groeiend aantal instellingen een open science community met 
geïnteresseerde onderzoekers (voorlopers) waarin ervaringen worden uitgewisseld, via 
social media en in laagdrempelige bijeenkomsten. 

 
 
Dienstverlenende organisaties 
 
4TU.ResearchData 
Deze dienst is opgericht voor de vier Technische Universiteiten in Nederland. Kerntaak van 
4TU.ResearchData is het bieden van een data archief voor lange termijn opslag, toegang en 
curatie van onderzoekdata, met een focus op de technische wetenschappen. Het archief 
ging in 2010 live en wordt sindsdien beheerd als een service voor onderzoekers (van 
universiteiten over de hele wereld) om hun datasets te uploaden en te delen, en voor andere 
onderzoekers om gegevens te downloaden en te gebruiken in hun onderzoek. Het 
4TU.ResearchData archief wordt gehost en beheerd door de TU Delft Library, lokaal 
opgeslagen op servers van de TU Delft en valt juridisch onder de TU Delft. 
 
DANS 
DANS (Data Archiving and Networked Services) is het Nederlands instituut voor permanente 
toegang tot digitale onderzoeksgegevens. DANS is een instituut van KNAW en NWO en 
stimuleert onderzoekers om hun digitale onderzoeksgegevens vindbaar, toegankelijk, 
interoperabel en herbruikbaar te maken. Dit doet DANS door deskundig 
advies en gecertificeerde diensten aan te bieden. Hierbij concentreert DANS zich op de 
ontwikkelingen rondom digitale archivering, Kerndiensten van DANS zijn: DataverseNL voor 
databeheer op de korte termijn, EASY voor archivering op de lange termijn en NARCIS, het 
nationale portaal voor wetenschappelijke informatie.  
 
Door deelname aan (inter-)nationale projecten, netwerken en onderzoek draagt DANS bij 
aan de innovatie van de mondiale wetenschappelijke data-infrastructuur. DANS participeert 
bijvoorbeeld actief in de internationale Research Data Alliance.  
 
eScience Center 
Het Netherlands eScience Center is het nationale centrum voor ontwikkeling en toepassing 
van onderzoeksoftware. Het is opgezet door NWO en SURF, ontwikkelt calls voor 
financiering van eScience projecten, waarin onderzoekers van Nederlandse organisaties uit 
alle wetenschapsvelden budget kunnen aanvragen, deels voor inzet van eigen personeel, 
altijd aangevuld met capaciteit van research software engineers die in dienst zijn bij het 
eScience Center. Waar mogelijk wordt software ontwikkeld door het eScience Center 
hergebruikt in projecten heen hergebruikt.  
 
Het eScience Center is een van de drijvende krachten achter de community van Research 
Software Engineers (RSEs), die zich inzet voor professionalisering en verduurzaming van 
onderzoeksoftware (software stewardship, FAIR software). Het eScience Center biedt 
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partners en onderzoeksgroepen workshops, trainingen en netwerkbijeenkomsten aan 
rondom digitale methodes, skills en onderzoeksoftware.  
 
 
Samenwerking 
Vanwege het domein-overstijgende of instituut-overstijgende karakter van het werkveld van 
onderzoekdata en data management is in de afgelopen jaren een aantal 
samenwerkingsverbanden gevormd specifiek gericht op het bundelen van krachten – ook 
publiek-privaat – in digitalisering van onderzoek en versterking van capaciteiten op het vlak 
van data stewardship. Door deze samenwerkingsverbanden ontstaat reeds een belangrijk 
proces van afstemming, internationale aansluiting en harmonisatie van oplossingen. 
 
Hieronder wordt onderscheid gemaakt tussen ledenorganisatie (of partnerorganisaties), 
generieke en specifieke samenwerkingsverbanden. 
 
Ledenorganisaties 
 
SURF 
SURF is de nationale ICT-coöperatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Alle publiek 
gefinancierde instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek zijn lid en hebben een plek in 
de governance van SURF. 
 
In het kader van open science wil SURF het gehele digitale onderzoeksproces versterken, 
door samen met onderzoekers en instellingen beleid, infrastructuur en tools te ontwikkelen. 
SURF biedt een breed assortiment van diensten aan voor verschillende fasen in de 
levenscyclus van onderzoekdata, voor het veilig opslaan, managen, delen en hergebruiken 
van data. Maar ook rekendiensten (high performance computing) en diensten voor 
verwerking, analyse en visualisatie van onderzoekdata. 
 
“SURF speelt een sleutelrol in het technisch faciliteren en coördineren van het veilige, 
gefedereerde systeem dat de DCC’s onderling zou moeten verbinden. 
SURF ondersteunt de lokale en thematische DCC’s daarom op twee fronten. Ten eerste 
gebeurt dat via het technisch faciliteren en coördineren van het veilige, gefedereerd systeem 
dat de universitaire DCC’s onderling gaat verbinden. Het gaat hierbij om technologieën en 
tools die de vroege innovatiefase al door zijn en die in de uitrolfase een federatief karakter 
hebben. Hieronder valt ook ondersteuning bij voorzieningen die door de instellingen aan 
elkaar beschikbaar gesteld worden: SURF speelt hierin een coördinerende rol. 
Ten tweede zet SURF zijn expertise in voor kennisdeling en coördinatie. Zo worden de 
DCC’s ondersteund op het gebied van beleid, brengt SURF experts uit verschillende DCC’s 
bij elkaar en worden onderzoeksondersteuners ondersteund. Deze elementen zijn 
onmisbaar voor het vormen van een veilig federatief netwerk.” (NWO 2019, 39-40) 
 
 
Regiegroep RDM (wordt Expertgroep RDM) 
Voor de afstemming over bovengenoemde ontwikkelingen (met name het eerste 
hierboven genoemde punt) met de instellingen is binnen de governance van SURF de 
Regiegroep RDM in het leven geroepen. De Regiegroep RDM bestaat uit afvaardigingen 
van de relevante afdelingen van SURF (ICT-directeuren van universiteiten, hogescholen, 
umc’s) en iemand vanuit UKB. De Regiegroep RDM richt zich op de generieke RDM-
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voorzieningen die door SURF ontwikkeld worden (en ook op de aansluiting van externe 
voorzieningen op de generieke diensten van SURF). Men hanteert een ‘architectuur voor 
RDM-voorzieningen’. 
 

 
 
Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) 
Voor het tweede hierboven genoemde punt, kennisdeling en coördinatie, heeft SURF 
LCRDM in het leven geroepen, aanvankelijk op verzoek van de VSNU maar nu werkend 
met en voor alle instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek. Het LCRDM faciliteert de 
koppeling tussen beleid en praktijk. Binnen het LCDRM werken experts van de 
instellingen samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één 
instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak. 
 

 
DTL 
Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) is een publiek-private alliantie van meer dan 50 
Nederlandse life science organisaties verbonden door de Stichting DTL. Het fungeert als 
een netwerk van professionals in academie en bedrijven die gezamenlijk de Nederlandse life 
science onderzoeksinfrastructuur verbeteren, met een focus op toegankelijke high-end 
technologieën (shared research facilities), FAIR data stewardship, data science en training 
van experts. DTL heeft aan de wieg gestaan van de mondiale FAIR data aanpak en is de 
bakermat van de GO FAIR organisatie die als spin off is opgezet om FAIR implementatie 
wereldwijd en ook buiten de life sciences te versterken. DTL participeert actief in de 
ontwikkeling van Health-RI, met de ambitie om hiermee een herkenbaar landelijk platform 
voor gezondheidsdata te realiseren. DTL initieert en faciliteert ook de Data Stewards Interest 
Group (DSIG), een community voor data stewards voor de informele uitwisseling van kennis 
en ervaringen. 
 
DTL fungeert tevens als het Nederlandse knooppunt van ELIXIR, de Europese data-
infrastructuur voor de levenswetenschappen. 21 landen plus EMBL vormen het partnership 
van ELIXIR, dat Europa's toonaangevende life science organisaties verenigt bij het beheren, 
verduurzamen en optimaal gebruiken van de toenemende hoeveelheid gegevens die wordt 
gegenereerd door publiek gefinancierd onderzoek. Sinds 2015 staat ELIXIR-NL op de 
Nederlandse Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur, maar heeft hieruit 
nog geen substantiële financiering ontvangen. 
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Generieke samenwerkingsverbanden  
 
UKB 
Het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek 
(UKB) ondersteunt en versnelt wetenschappelijke vooruitgang door onderlinge expertises te 
verdelen, te concentreren en te verbinden in (inter)nationale netwerken. UKB heeft een 
werkgroep Research Data. Deze werkgroep heeft als doel kennisuitwisseling in het UKB 
en het overdragen van deze kennis overdragen naar de universitaire research 
gemeenschap. 
 
In de ambities 2017-2020 staat opgenomen: “We hanteren een gezamenlijke aanpak voor 
de ontwikkeling van diensten op het gebied van onderzoekdatamanagement. Er is een 
landelijk netwerk (LCRDM) én er wordt op lokaal niveau effectief en efficiënt support 
geleverd. Onderzoekers weten waar zij hun onderzoekdata tijdens en na hun onderzoek 
vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar (FAIR) op kunnen slaan en waar zij 
terecht kunnen met vragen over eigenaarschap en juridische aspecten van 
onderzoekdatamanagement. Daarnaast ontwikkelen we innovatieve trainingen ‘open 
science en datamanagement’ voor jonge onderzoekers. (…) We ondersteunen de 
ontwikkeling van dataintensief onderzoek via ‘digital scholarship centres’. Zo‘n centrum biedt 
een reeks voorzieningen zoals gespecialiseerde tools, methoden en technieken voor het 
verzamelen, verwerken en visualiseren van data.” 
 
SHB 
Op de website van het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) wordt alleen 
de dienstverlening van hogeschoolbibliotheken benoemd: 
• Ondersteuning en advies bij het archiveren en beschikbaar stellen van (ruwe) 

onderzoekdata via de datarepository van de Hogeschool ter referentie en voor 
(her)gebruik van de data. 

• Ondersteuning en advies bij het opstellen van datamanagementplannen. 
• Doorverwijzen naar bijvoorbeeld DANS, 3TU of internationale repositories bij heel grote 

bestanden, bijzondere formaten en/of langdurige bewaartermijn. 
 
RD-NL 
Research Data Netherlands is een samenwerkingsverband van 4TU-ResearchData, DANS 
en SURFsara. Met deze coalitie bundelen de drie organisaties hun krachten op het gebied 
van duurzame data-archivering en het hergebruik van onderzoekdata. De drie partners 
bieden een gezamenlijk front-office dat toegang biedt tot opslagcapaciteit via archivering; de 
repositories van de organsaties voldoen aan de richtlijnen van het CoreTrustSeal. 
 
 
Nederlandse Dataprijs 
De Nederlandse Dataprijs is een initiatief van RD-NL. Jaarlijks wordt de Nederlandse 
Dataprijs uitgereikt aan een onderzoeker of onderzoeksgroep die extra bijdraagt aan de 
wetenschap door onderzoekdata beschikbaar te maken voor aanvullend of nieuw 
onderzoek. Om kans te maken op deze prijs kunnen onderzoekers zichzelf of een andere 
onderzoeker of onderzoeksgroep nomineren. De Dataprijs wordt uitgereikt in drie 
categorieën: 1] Humaniora en sociale wetenschappen, 2] Exacte en technische 
wetenschappen, 3] Medische en levenswetenschappen 
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Partners van de Nederlandse Dataprijs 2020 zijn: DANS, 4TU.ResearchData, SURFsara, 
DTL, LCRDM, het Netherlands eScience Center, Netwerk Digitaal Erfgoed, OpenAIRE en 
de UKB werkgroep Research Data. 
 

 
 
Specifieke samenwerkingsverbanden 
 
CLARIAH 
Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities (CLARIAH) is de 
gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur voor de geestes- en sociale wetenschappen. 
CLARIAH vormt de infrastructuur waarmee onderzoekers toegang hebben tot grote 
verzamelingen digitale data en tot innovatieve en gebruiksvriendelijke applicaties voor de 
verwerking van deze data. Zowel de data als de applicaties worden duurzaam worden 
beheerd, zodat ze ook in de toekomst van nut kunnen zijn voor wetenschappers: van 
letterkundigen, historici en archeologen tot taalkundigen, spraaktechnologen en 
mediawetenschappers. 
CLARIAH vormt de nationale node van de combinatie van CLARIN-EU en DARIAH-EU, 
beide op de geesteswetenschappen gerichte infrastructuurprogramma's op de ESFRI 
Roadmap.  
 
Health-RI 
Health-RI (‘enabling data-driven health’) is een initiatief voortgekomen uit het proces van de 
KNAW agenda grootschalige wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten (2016), als synthese 
van plannen voortkomend uit o.a. BBMRI-NL/EATRIS-NL, DTL/ELIXIR-NL en Maastro, later 
aangevuld met o.a. projecten als NFU-Data4LS, NFU-Parelsnoer, CTMM-TraIT, ELSI 
service desk, X-Omics en GO FAIR. Health-RI richt zich op het creëren van de landelijke 
federatieve data-infrastructuur voor biomedisch en gezondheidsonderzoek in Nederland. In 
dit kader kunnen ook de biobanken genoemd worden (zowel nationaal BBMRI-NL en 
PALGA, als de lokale collecties voornamelijk in UMC’s). Januari 2020 is de Stichting Health-
RI opgericht, met financiële steun van o.a. NFU en ZonMw.  
 
UMC’s zijn belangrijke aanjagers voor Health-RI, maar het bestuur voert een inclusieve 
strategie: Health-RI brengt alle relevante spelers bij elkaar: kennisinstellingen, ziekenhuizen, 
bedrijven, publieke partijen uit de zorgketen, landelijke kwaliteitsregistraties, SURF, etc. 
Belangrijke uitgangspunten in Health-RI programma’s zijn de FAIR principes voor data 
stewardship en het versterken van gefedereerde analyse volgens het Personal Health Train 
concept. Health-RI zet een portaal op van landelijke dataservices voor het gezondheidsveld 
en zet zich in voor het harmoniseren van toegang tot privacy gevoelige data (ELSI-service 
desk). In Health-RI gaat ten behoeve van het biomedisch en klinisch onderzoek belangrijke 
aandacht uit naar hergebruik van data uit het zorgproces, waaraan specifieke eisen gesteld 
moeten worden wat betreft herbruikbaarheid en toestemming. Dit illustreert hoe de 
beschikbaarheid van data uit de maatschappelijke praktijk medebepalend is voor de 
inrichting van de data-aanpak van een wetenschapsdomein, in dit geval het 
gezondheidsonderzoek. 
 
ODISSEI 
ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) ontwikkelt 
een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in 

https://www.health-ri.nl/initiatives/personal-health-train
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Nederland. Via ODISSEI krijgen onderzoekers in de sociale wetenschappen toegang tot 
grootschalige en longitudinale dataverzamelingen die gekoppeld zijn aan CBS-registraties. 
Dit virtuele netwerk maakt het mogelijk om nieuwe, discipline-overstijgende 
onderzoeksvragen te beantwoorden en bestaande vragen op een nieuwe manier te 
onderzoeken. ODISSEI is een gezamenlijk initiatief van de projectleiders van grootschalige 
dataverzamelingen, het CBS, SURFsara, CentERdata en NWO (in totaal 34 
partnerorganisaties), en is opgenomen op de Nationale Roadmap Grootschalige 
Wetenschappelijke Infrastructuur 2016-2020. ODISSEI kreeg in het voorjaar van 2020 in dit 
kader een toekenning van NWO. 
 
ODISSEI richt zich op sociaalwetenschappelijke onderzoeksgegevens die door 
waarnemingsmethoden worden verzameld of door koppeling met registraties worden 
verkregen. Medewerkers van ODISSEI-deelnemers kunnen gebruikmaken van korting en 
calls voor CBS Microdata en het LISS-panel. Met de ODISSEI Secure Supercomputer 
(OSSC) kunnen onderzoekers hun aan CBS Microdata gekoppelde data analyseren met 
behulp van de SURF supercomputer Cartesius.  
 
N.B. Bovenstaand overzicht van domein- of disciplinespecifieke samenwerkingsverbanden 
is niet uitputtend. In Nederland is sprake van ca. 30 gefinancierde grootschalige 
wetenschappelijke infrastructuren, waarbij data in alle gevallen van belang is. Hier zijn alleen 
de verbanden genoemd waarin onderzoekdata in de presentatie naar buiten een prominente 
rol vervullen. 
 
 
Rijkskennisinstellingen 
 
CBS 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert als hét statistische bureau van 
Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke 
vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling 
en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie. Het CBS beheert 
data van meer dan 200 overheidsorganisaties en fungeert als expertisecentrum van big 
data-analyses. De wettelijke grondslag voor CBS is de Wet op het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. De kosten van CBS worden betaald uit de rijksbegroting. 
 
“Doelstelling van het CBS is om in de periode 2019–2023 de huidige datainfrastructuur 
zodanig te vernieuwen dat hergebruik van data maximaal wordt ondersteund. Het CBS zal 
op deze wijze binnen de wettelijke taken en kaders zijn rol als dataknooppunt en 
statistiekproducent voor de gehele overheid verder kunnen invullen. De maatschappelijke 
baten hiervan zijn naar verwachting groot: data van overheidsorganisaties kunnen op één 
plek bij het CBS duurzaam worden opgeslagen en beheerd. En vanuit het CBS vervolgens 
snel beschikbaar gemaakt voor statistische analyses en onderzoek op nationaal maar ook 
op regionaal en lokaal niveau. Daarmee kunnen vele overheidsinstellingen de ambitie 
om datagedreven te gaan werken waarmaken, gebruikmakend van bestaande faciliteiten 
voor dataopslag en databeheer. Dit resulteert in lagere maatschappelijke kosten.” (CBS 
2018, 64-65) 
 
Het CBS biedt via zijn faciliteit Microdata Services (www.cbs.nl/microdata) onder 
voorwaarden toegang aan geautoriseerde onderzoeksinstellingen om zelf onderzoek te 

https://odissei-data.nl/odissei/deelnemers/
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doen met behulp van binnen het CBS beschikbare microdata. Ook koppeling van 
aanvullende externe databestanden behoort tot de mogelijkheden. Deze dienstverlening 
bestaat inmiddels bijna 20 jaar, wordt op grote schaal gebruikt door universiteiten en andere 
onderzoeksinstellingen, en is daarmee tevens een belangrijke pijler van ODISSEI dat 
verdere opschaling ondersteunt middels de ODISSEI Secure Super Computer. 
 
KNMI 
Het Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut (KNMI) is het nationale kennis- en 
datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. De hoogwaardige kennis en data op het 
gebied van weer, klimaat en seismologie maakt het KNMI 24/7 operationeel beschikbaar. 
Voor overheid, beleidsmakers, luchtvaartsector, bedrijven, burgers. Het KNMI heeft als 
agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de unieke taak om informatie 
over de atmosfeer en de ondergrond te verzamelen en dit door te vertalen naar risico's voor 
de samenleving. Deze kennis wordt continu verbeterd en verdiept in samenwerking met 
onderzoeksinsituten, universiteiten en bedrijfsleven. De KNMI-supercomputer heeft 39 
terabyte aan werkgeheugen. Dagelijks komt er 1500 gigabyte aan ruwe data het KNMI 
binnen. 
 
“Het KNMI zorgt voor een goede ontsluiting van data, producten en informatie conform het 
open government principe. Het vrij beschikbaar stellen van deze data en producten draagt 
bij aan de ontwikkeling van economisch waardevolle en duurzame innovaties, omdat weer, 
klimaat en seismologie van toenemend belang zijn voor bijna alle groepen in de 
samenleving.” (KNMI-strategie 2015-2020, 6) 
 
RIVM 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde 
bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Wetenschappelijk onderzoek 
is het fundament voor alle taken van het RIVM. De expertise van het RIVM betreft drie 
inhoudelijke domeinen: Infectieziekten en Vaccinologie, Volksgezondheid en Zorg, en Milieu 
en Veiligheid. RIVM biedt via haar website (https://www.rivm.nl/gezondeleefomgeving/data) 
een overzicht van data, grafieken en kaarten op het raakvlak van Leefomgeving en 
Gezondheid. Deze informatie is merendeels ook beschikbaar voor hergebruik. 
 
 
Commerciële partijen 
Alle grote wetenschappelijke uitgevers leggen zich naast het uitgeven van publicaties ook 
toe op het aanbieden van datadiensten. Zo heeft Elsevier de dienst Mendeley Data. 
Springer Nature werkt samen met Figshare. En Wiley werkt samen met Dryad. In het 
algemeen propageren de grote uitgevers dat ze staan voor het open delen van 
wetenschappelijke resultaten en onderzoekdata, en dat ze het de onderzoekers gemakkelijk 
willen maken door diensten aan te bieden. In veel gevallen zijn aan het gebruiken en ook het 
deponeren van datasets in een repository (binnen bepaalde voorwaarden, zoals het 
gebruikte format en soms ook de omvang van de dataset) geen kosten verbonden, maar het 
is voor de onderzoeker niet altijd duidelijk wat er daarna met de gedeponeerde data gebeurt. 
 
Het veld van de wetenschappelijke uitgeverijen is sterk in beweging en voor de niet 
universiteit-gebonden uitgevers geldt dat deze gedreven worden door private belangen en 
investeringsmaatschappijen. De Holtzbrinck Publishing Group bijvoorbeeld is eigenaar van 
Nature, Springer en MacMillan, maar ook van Digital Science, een technologiebedrijf dat 

https://www.rivm.nl/gezondeleefomgeving/data
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allerlei diensten aanbiedt aan onderzoekers en onderzoeksorganisaties, waaronder 
Figshare. 
 
Naast de wetenschappelijke uitgeverijen zijn er de grote ICT-bedrijven, zoals Amazon en 
Google met hun diensten die zich ook richten op wetenschappers. Zo heeft Amazon allerlei 
services rondom de opslag, analyse, archivering en uitwisseling van data. Ook producten 
van Google als Dataset Search, Google Drive en Google Scholar worden gebruikt door 
wetenschappers. Bedrijven als Dropbox richten zich ook op academische onderzoekers. 
 
Het is in het bestek van deze verkenning onmogelijk om alle commerciële datadiensten in 
beeld te krijgen, ook omdat die markt heel erg in beweging is. Feit is wel dat er vanuit 
investeringsperspectief interesse is in het bieden van voorzieningen voor onderzoekdata en 
juist dat geeft te denken, vraagt vanwege niet zozeer het kostenperspectief maar veeleer 
ethische en juridische aspecten wellicht om publieke alternatieven, of een gezamenlijke 
inkoop waarbij naast prijsvoordelen ook onderhandeld wordt over de voorwaarden 
waaronder de dienst geleverd wordt, waarin de publieke waarden geborgd worden. 
 
 
Commerciële uitgevers 
Het is nog niet duidelijk wat in dit alles de plek van de commerciële uitgevers wordt. Op 
het terrein van publicaties staat de verhouding tussen onderzoeksorganisaties en 
uitgevers onder een zekere druk. Dit lijkt zich uit te breiden tot het terrein van research 
data management, aangezien diverse uitgevers ook diensten op dit terrein (gaan) 
aanbieden, al dan niet in combinatie met samenwerkingsplatforms. 
 
De Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) heeft recent een 
landschapsverkenning uitgebracht en waarschuwt voor mogelijk ongunstige effecten. 
“This report was commissioned in response to the growing trend of commercial acquisition 
of critical infrastructure in our institutions.” (SPARC 2019) 
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Hoofdstuk 5. Regelgeving 
 
In dit hoofdstuk wordt besproken: 
- Welke wet- en regelgeving heeft relevantie voor het beheer van onderzoekdata, en waar 

betrekken onderzoekers de kennis om met geldende wetgeving die raakt aan 
datamanagement om te gaan. 

- Van waaruit komen richtlijnen voor datamanagement (generiek en disciplinespecifiek, 
nationaal en internationaal) tot stand, hoe goed worden ze gevolgd en gehandhaafd? 

In bijlage 2 staan meer details ten aanzien van de geldende regelgeving. 
 
Richtlijnen 
Behalve hun onderzoeksnoden bepalen ook wetgeving, regelgeving en richtlijnen hoe 
onderzoekers met data omgaan. Wetgeving wordt nationaal of internationaal bepaald en is 
van toepassing op alle onderzoekers. Richtlijnen kunnen generiek of (discipline)specifiek 
zijn, opgelegd of geadviseerd worden, op niveau van onderzoek financier, kennisinstelling, 
uitgever, infrastructuur of community. Richtlijnen beschrijven onder andere hoe (waar) en 
hoe lang gegevens bewaard moeten worden, in welke mate en wanneer data beschikbaar 
moeten worden gesteld en aan wie, en welke documentatie, metadata en analysesoftware / 
scripts beschikbaar moeten worden gesteld om de data te kunnen interpreteren. 
 
N.B. Niet alle onderzoekers zijn goed bekend met de voor hen geldende richtlijnen. Soms is 
er ook sprake van conflicterende richtlijnen, hetgeen de wens oproept tot harmonisatie en 
verbetering van de toegankelijkheid van richtlijnen. 
 
Diverse onderzoeksfinanciers (waaronder NWO en ZonMw maar ook de Europese 
Commissie onder het kadeprogramma H2020) schrijven in hun subsidiereglement voor hoe 
onderzoekers binnen door hen gefinancierde projecten met data dienen om te gaan. Deze 
financiers leunen voor de discipline-specifieke invulling op lokale expertise bij 
kennisinstellingen: lokale RDM support geleverd vanuit de DCC’s helpt onderzoekers 
datamanagementplannen op te stellen en te volgen. Handhaving van 
datamanagementbeleid gebeurt op basis van beoordeling van datamanagementplannen 
voorafgaand aan het onderzoek. 
 
Kennisinstellingen hebben alle een eigen datamanagementbeleid, verankerd in richtlijnen op 
instellings-/instituuts-/faculteitsniveau, de cao / arbeidsovereenkomst met onderzoekers en 
de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Ook het Standard Evaluation Protocol (en in 
sterkere mate diens opvolger, het Strategy Evaluation Protocol) bevatten bepalingen over 
omgang met data, in het kader van kwaliteitsbewaking. Vaak wordt een kaderrichtlijn 
opgesteld op instellingsniveau, die door faculteiten specifieker wordt uitgewerkt. Een aantal 
kennisinstellingen vereist ook voor de start van eerste geldstroom onderzoek een 
datamanagementplan. Handhaving van het datamanagementbeleid gebeurt niet of 
nauwelijks op instellingsniveau, en kennisinstellingen hebben over het algemeen geen 
overzicht van de mate waarin hun beleid wordt opgevolgd. Er zijn wel sterke aanwijzingen 
dat het gebruik van het opstellen van datamanagementplannen het bewustzijn van het 
belang van datamanagement en daarmee ook de kwaliteit van datamanagement een impuls 
heeft gegeven. Kennisinstellingen kunnen via hun datamanagementbeleid en 
arbeidsovereenkomst een juridische basis geven aan Open Science gerelateerde 
resultaatafspraken met onderzoekers. 
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Binnen de umc’s wordt gebruik gemaakt van HANDS (Handbook for Adequate Natural Data 
Stewardship) 2.0. Deze geactualiseerde handreiking besteedt aandacht aan nieuwe wet- en 
regelgeving, zoals op het gebied van privacy, en biedt een praktische toolbox voor 
onderzoekers om op een verantwoorde manier met data om te kunnen gaan. 
 
Er zijn geen signalen dat verschillen in regels en richtlijnen met betrekking tot 
datamanagement een grote belemmering vormen tussen onderlinge uitwisseling van data 
tussen verschillende kennisinstellingen. De verschillende richtlijnen hebben voldoende 
gemeenschappelijke gronden (gedragscode, cao) en verschillen dientengevolge vooral op 
detailniveau. Dat kan juist wenselijk zijn; zo kunnen zij beter worden afgestemd op de lokale 
data infrastructuur en zwaartepunten van onderzoek van de verschillende kennisinstellingen. 
 
Infrastructuren kunnen ook richtlijnen voorschrijven voor datamanagement. Data-
infrastructuren hebben vaak voorschriften en voorwaarden voor gebruik en depositie van 
data. Fysieke onderzoeksfaciliteiten stellen ook vaak eisen aan het beheer en de 
beschikbaarstelling van de data die voortkomt uit het gebruik ervan. Volgen van deze 
richtlijnen is vaak essentieel voor het functioneren en in stand houden van de 
infrastructuren, en wordt doorgaans betrekkelijk streng gehandhaafd. 
 
Ook uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften hanteren vaak richtlijnen voor het delen 
van de data die onderliggend is aan de conclusies van wetenschappelijke publicaties. De 
ontwikkeling van de zogenaamde TOP-guidelines11 in 2015 hebben een grote impuls 
gegeven aan deze ontwikkeling. Inmiddels hebben zich diverse uitgevers bij dit initiatief 
aangesloten. Uitgevers verschillen in de mate van gestrengheid die zij hanteren. Een 
toonaangevend journal als PlosOne is bijvoorbeeld heel streng en accepteert geen 
publicaties meer als die niet ook en data availability statement bevatten over waar de 
onderliggende data kan worden gevonden en geraadpleegd. Andere uitgevers zijn meer 
afwachtend. Er is discussie over de vraag welke rol uitgevers in dit gebied moeten spelen. 
Sommigen zijn bezorgd dat zij – op zoek naar nieuwe verdienmodellen – zich ook meer en 
meer zullen positioneren op het gebied van de onderzoekdata. Publieke kennisinstellingen 
doen er goed aan zich grondig te bezinnen in welke mate zij hier met (commerciële) 
uitgevers willen samenwerken. Dit is een van de onderwerpen waarover momenteel in het 
kader van de contractonderhandelingen met Elsevier wordt nagedacht. 
 
Wetgeving 
Sinds 25 mei 2018 geldt in heel de Europese Unie dezelfde privacywetgeving: de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is rechtstreeks van toepassing in 
Nederland. Daar waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes bij de uitvoering van de 
AVG, zijn deze ingevuld in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). 
 
In de AVG en UAVG worden nadrukkelijk uitzonderingen gemaakt als het gaat om het 
gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek. In artikel 24 UAVG staat 
bijvoorbeeld dat “het verbod om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te 
verwerken niet van toepassing [is], indien: a. de verwerking noodzakelijk is met het oog op 
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 
89, eerste lid, van de verordening; b. het onderzoek, bedoeld in onderdeel a, een algemeen 
belang dient; c. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een 

                                                 
11 https://science.sciencemag.org/content/348/6242/1422.full  

https://science.sciencemag.org/content/348/6242/1422.full
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onevenredige inspanning kost; en d. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen 
dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.” 
 
Het is met name privacygerelateerde wetgeving zoals de AVG die voor onderzoekers tot 
hoofdbrekens leidt. Veel onderzoekers, ook zij die met persoonsgegevens werken, zijn niet 
goed op de hoogte van waar de wetgeving hen toe verplicht en wat de wet hen verbiedt. 
Zorgen om non-compliance met de AVG kunnen ook een barrière zijn in het delen van data; 
omdat het “AVG-compliant” delen van data uit mensgebonden onderzoek middelen (tijd ten 
koste van onderzoekstijd, geld) en specialistische kennis vergt zijn onderzoekers hier soms 
terughoudend in.  
 
Onderzoekers kunnen op verschillende plekken advies inwinnen over privacy- en andere 
wetgeving. De eerste aangewezen plek daarvoor is het lokale DCC, maar een aantal DCC’s 
hebben aangegeven dat AVG kwesties zo ingewikkeld en specialistisch zijn dat ze 
onderzoekers niet altijd goed kunnen helpen. Lokale DCC’s wisselen kennis en best 
practices hierover uit via bijvoorbeeld LCRDM, maar een aantal hebben te kennen gegeven 
dat een sterkere bundeling van expertise hierin wenselijk zou zijn. De hiervoor benodigde 
expertise is deels overlappend en deels specifiek voor de sociale wetenschappen en 
medische/zorgwetenschappen. Een grotere samenwerking op dit gebied tussen deze 
disciplines is wenselijk. Een nationaal coördinatiecentrum kan een aanknopingspunt zijn om 
dat te operationaliseren: als verzamelpunt voor best practices (zoals LCRDM nu doet), voor 
het organiseren van generieke trainingen en het leveren van ad-hoc ondersteuning op 
specifieke onderwerpen. 
 
Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 
In 2018 is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit herzien. In de 
preambule wordt de dynamiek in de wereld van de wetenschap benoemd. Daarbij wordt 
onder meer gewezen op het toenemend belang van het gebruik en beheer van data en de 
ontwikkelingen op het gebied van open science. In de code zelf staan normen voor goede 
onderzoekspraktijken en ook zorgplichten van instellingen.  
 
Volgens de gedragscode zijn onderzoeksinstellingen zelf verantwoordelijk voor het voorzien 
in een data-infrastructuur, de duurzame opslag van onderzoekdata en het voldoen aan de 
FAIR-principes, ook als dit (deels) uitbesteed is. 
 
Standard Evaluation Protocol  
KNAW, NWO en VSNU hebben een afspraak over de kwaliteitsbeoordeling van onderzoek 
in Nederland. Het huidige protocol (looptijd 2015-2021) wordt in de loop van 2020 vervangen 
door een nieuwe versie (looptijd 2021-2027). 
 
In het huidige protocol zijn de evaluatiecommissies – in het kader van integriteit – ook 
gericht op hoe de onderzoekseenheid omgaat met data en datamanagement. Daarvoor 
moet de onderzoekseenheid in de zelfevaluatie aangeven hoe men met onderzoekdata 
omgaat (“how the unit deals with and stores raw and processed data”). Ook wordt de 
onderzoekseenheid de mogelijkheid gegeven om bij de outputindicatoren aan te geven 
hoeveel/welke datasets men heeft geproduceerd in de evaluatieperiode en in welke mate de 
datasets gebruikt zijn. 
 



 

NPOS (2020) Eindrapport Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap  48 

Het nieuwe protocol, Strategy Evaluation Protocol geheten, heeft aanzienlijk meer 
aandacht voor open science. In de zelfevaluatie moeten vier specifieke aspecten in elk geval 
aan bod komen en daarbij wordt open science als eerste genoemd. Het gaat dan om 
betrokkenheid van stakeholders, datagebruik, openbaarheid van publicaties en andere 
producten van het onderzoek. 
 
 
“The assessment committee considers the extent to which the research unit involves 
stakeholders, if possible and relevant, in the preparation and execution of the aims and 
strategy. It also considers to which extent the research unit opens up its work to other 
researchers and societal stakeholders in the context of its strategy and policy. 
Furthermore, the committee considers whether the research unit reuses data where 
possible; how it stores the research data according to the FAIR principles; how it makes 
its research data, methods and materials available; and when publications are available 
through open access. Even if Open Science was not yet considered by the research unit 
for the past period, the assessment committee evaluates the unit’s considerations and 
plans for the future with regard to Open Science. 
In the self-evaluation, the research unit reflects on how it involves stakeholders, to which 
extent the research unit opens up its work to other researchers and societal stakeholders, 
how it pays attention to other aspects of open science and what its future plans are in this 
respect.” 
 

 
Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek Hogescholen 
De hogescholen verrichten praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het 
verhogen van de kwaliteit van de hbo afgestudeerden, op het responsief houden van het 
onderwijs én op het innoveren van de beroepspraktijk. 
 
De hogescholen kennen een Kwaliteitszorgstelsel Praktijkgericht Onderzoek. Daarin heeft 
het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016– 2022 (BKO) een centrale plek. In het 
BKO komt het woord ‘data’ slechts eenmaal voor, namelijk in de tabel met indicatoren die 
zicht geven op gebruik en waardering: het gebruik van onderzoekdata bij 
kennisontwikkeling.  



 

NPOS (2020) Eindrapport Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap  49 

Hoofdstuk 6. Governance 
 
Het vorige hoofdstuk ging over wet- en regelgeving, de indirecte sturing. In dit voorlaatste 
hoofdstuk wordt belicht hoe in de huidige situatie in Nederland de directe sturing op (de 
transitie naar) FAIR data geregeld is, in termen van besluitvorming, financiering van 
onderzoek en daarmee kaderstelling, overlegstructuren e.d. 
 
Als uitgangspunt kiezen we een aanbeveling die in één van de werkbezoeken aan de 
universiteiten is gedaan: “De sturing op (de implementatie van) research data management 
moet langs dezelfde lijn als de sturing op onderzoek. Langs die lijn kunnen ook het beste de 
randvoorwaarden worden ingevuld.” 
 
Nationaal niveau onderzoek 
We beginnen dit hoofdstuk met de sturing op onderzoek op nationaal niveau en zoomen dan 
verder in. Op nationaal niveau kan onderscheid gemaakt worden tussen: 1) 
beleidsbepaling, 2) financiering en 3) uitvoering van onderzoek. Deze drie aspecten zijn 
onderscheiden maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 
Ad 1) Het nationale, overkoepelende beleid is voorbehouden aan de betreffende ministeries 
(met name OCW, maar ook EZK, LNV en VWS). De ministeries zijn verantwoordelijk voor 
het beleid met betrekking tot onderzoek (vierjaarlijks hoger onderwijs- en onderzoeksplan). 
De minister van OCW kan aan de bekostiging van onderzoek aan onderzoeksinstellingen 
voorwaarden verbinden, verband houdend met de kwaliteitszorg. 
 
Ad 2) De financiering van onderzoek is ook een verantwoordelijkheid van de regering, 
blijkend uit de lumpsum bekostiging van aangewezen instellingen, maar is voor een 
belangrijk deel ook belegd bij NWO en ZonMw voor gezondheidsonderzoek12. Het 
wetenschapsbudget wordt vastgesteld door de minister van OCW. De wettelijke taken van 
NWO13 zijn: 
                                                 
12 De taak van (de rechtsvoorganger van) ZonMw staan beschreven in de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland, 
namelijk “het doen uitvoeren en het subsidiëren of het verlenen van opdrachten met betrekking tot projecten, experimenten, 
onderzoek en ontwikkeling op het terrein van gezondheid, preventie en zorg. De organisatie bewaakt daarbij de kwaliteit en de 
samenhang en bevordert tevens het gebruik van de resultaten.” 
13 Artikel 3 van Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek 
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1. De organisatie heeft tot taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk 
onderzoek alsmede het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het 
wetenschappelijk onderzoek. 

2. De organisatie voert haar taak uit in het bijzonder door het toewijzen van middelen. 
3. De organisatie bevordert de overdracht van kennis van de resultaten van door haar 

geïnitieerd en gestimuleerd onderzoek ten behoeve van de maatschappij. 
4. De organisatie richt zich bij het uitvoeren van haar taak in hoofdzaak op het 

universitaire onderzoek. Daarbij let zij op het aspect van coördinatie en bevordert 
deze waar nodig. 
 

Ad 3) De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek ligt bij de aangewezen 
instellingen zelf. Binnen het eerdergenoemde overkoepelende beleid hebben de 
aangewezen instellingen een eigen bevoegdheid. In de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW) staat dat universiteiten zijn gericht op het verrichten 
van wetenschappelijk onderzoek, dat zij voorzien in de opleiding tot wetenschappelijk 
onderzoeker en dat zij kennis overdragen ten behoeve van de maatschappij. Voor de 
andere onderzoeksinstellingen, universitair medische centra en hogescholen geldt m.m. 
hetzelfde. In de WHW is de academische vrijheid verankerd. 
 
Koepelorganisaties als VSNU, NFU en VH staan ten dienste van de betreffende instellingen 
en hebben in het kader van deze landschapsverkenning een rol als belangenbehartiger 
(bijvoorbeeld als het gaat om onderhandelingen met uitgevers) en spreekbuis. In mindere 
mate is sprake van gezamenlijk expliciet beleid als het gaat om onderzoekdata. 
 
In de gedragscode voor wetenschappelijke integriteit hebben (de koepels van) de 
kennisinstellingen gezamenlijk benoemd wat goede onderzoekspraktijken zijn en ook wat de 
zorgplichten van de instellingen zijn. Daarmee bevestigen zij de eigen verantwoordelijkheid, 
ook als het gaat om het voorzien in de juiste ondersteuning. 
 
De Stuurgroep NPOS (waarin de drie aspecten beleidsbepaling, financiering en uitvoering 
van onderzoek met OCW, NWO, VSNU en NFU vertegenwoordigd zijn) heeft uitgesproken 
regie te willen op de ontwikkeling van het nationale datalandschap. 
 
 
Internationale vertegenwoordiging 
Terzijde: De vertegenwoordiging van Nederland in internationale gremia op dit terrein 
verdient nog wel nadere aandacht en kan zeker beter in beeld gebracht c.q. gestroomlijnd 
worden. 
• De meeste internationale domeininfrastructuren (zoals ESFRI’s en ERIC’s) werken 

met national nodes. In het algemeen lijkt dat redelijk duidelijk belegd en betreft dit de 
participatie vanuit het land in de betreffende infrastructuur. Het beleid ten aanzien van 
de financiering van Nederlandse deelname in deze internationale infrastructuren 
behoeft wel aandacht, geredeneerd vanuit de duurzame rol die een aantal van deze 
infrastructuren speelt op het vlak van research data management. 

• Op het niveau van de EOSC zijn de huidige afspraken ten aanzien van executive 
board en governance board helder. Het is wel typerend dat op nationaal niveau een 
klankbordgroep met 24 deelnemers actief is. En op weg naar een nieuwe partnership 
structuur voor de EOSC (vanaf 2021) is het de vraag welke organisatie in die structuur 
als ‘mandated’ wordt aangewezen vanuit Nederland. 
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• Op het niveau van internationale projecten wordt ook inbreng namens landen 
verwacht, terwijl de deelnemers vaak niet met een bevoegdheid in die richting hebben 
ingetekend. 

• De betrokkenheid en vertegenwoordiging van Nederland bij internationale organisaties 
als CODATA, GO-FAIR, LIBER, OECD, RDA, Sparc Europe, UNESCO, WDS loopt 
zeer uiteen. 

• Voor zover sprake is van ledenorganisaties die niet op landenniveau georganiseerd 
zijn (zoals CESAER en LERU), is er geen probleem met betrekking tot 
vertegenwoordiging. 

 
 
 
Nationaal niveau ondersteuning 
Voor de ondersteuning van de instellingen bij de uitvoering van onderzoek – aanvullend op 
de ondersteuning die ze intern organiseren – kunnen op nationaal niveau grofweg drie 
aandachtsgebieden onderscheiden worden: 1) technische infrastructuur, 2) datadiensten 
en 3) softwareontwikkeling. Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 

Ad 1) Voor de technische infrastructuur en de ICT-diensten daaromheen hebben we in 
Nederland al sinds decennia SURF, sinds enkele jaren een coöperatie van alle (meer dan 
100) aangesloten onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Aangezien de kennisinstellingen 
zelf lid zijn van de coöperatie en vertegenwoordigd zijn in de Ledenraad, kunnen ze vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid en zorgplichten invloed uitoefenen op de levering van 
infrastructurele diensten en de innovatie daarvan. Bij de recente herijking van de 
governance van SURF in 2019 is hier juist sterk op ingezet. 
 
Het recente advies van de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR, 2020) van SURF om 
SURF een leidende rol te laten spelen “op het gebied van een datageoriënteerde service-
infrastructuur en de competenties om die infrastructuur innovatief in te zetten voor onderwijs 



 

NPOS (2020) Eindrapport Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap  52 

en onderzoek” past hier goed bij. Daarbij moet wel aangetekend worden dat dit vooral van 
toepassing is op de ICT-faciliteiten voor research data management.  
 
Ad 2) Op het terrein van datadienstverlening hebben we in Nederland onder meer DANS 
(instituut van KNAW en NWO), DTL (netwerkorganisatie voor de life sciences) en 
4TU.ResearchData (een gezamenlijk initiatief van de vier technische universiteiten, juridisch 
gezien een dienst van TU Delft). Ook SURF biedt in toenemende mate diensten aan op het 
terrein van onderzoekdata. De taakstelling en ook de governance van deze organisaties 
loopt uiteen.  
Daarnaast is sprake van de datadienstverlening georganiseerd binnen de nationale 
grootschalige wetenschappelijke infrastructuren. Denk bijvoorbeeld aan wat georganiseerd 
wordt binnen CLARIAH, ODISSEI en Health-RI (en voorheen het programma 
data4lifesciences). 
 
In dit kader moeten ook de eerder (in hoofdstuk 3) genoemde repositories genoemd worden. 
Soms zijn deze institutioneel verankerd, soms functioneren ze in een meer of minder tijdelijk 
samenwerkingsverband. Ook hier geldt dat de governance sterk uiteenloopt. 
SURF heeft in het dienstenportfolio eigen diensten op het terrein van onderzoekdata en 
speelt bovendien “een sleutelrol in het technisch faciliteren en coördineren van het veilige, 
gefedereerde systeem dat de DCC’s onderling zou moeten verbinden” (zie uitvoeringsplan 
van NWO uit 2019). 
 
Ad 3) Het Netherlands eScience Center is het nationaal gefinancierde centrum voor 
ontwikkeling van research software, opgericht door NWO en SURF en in die zin met 
nationaal mandaat. Het eScience Center is gericht op versterking van de ontwikkeling en het 
gebruik van software in alle disciplines. Het eScience Center voert haar missie uit langs 
twee lijnen: 1) De reeds bekende call voor projecten gericht op innovatieve software 
oplossingen, vanuit het nationale wetenschapsbudget. 2) Programma gericht op 
disseminatie en outreach, onder meer rond software sustainability. Het eScience Center zal 
zelf geen software beheren en/of onderhouden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de 
instellingen zelf. Het eScience Center doet wel actief aan competentieontwikkeling rondom 
software en softwarekwaliteit, bijvoorbeeld door het trainen van lokale DCC’s en software 
engineers, workshops machine learning e.d. Het eScience Center heeft hierin een 
coördinerende rol. Capaciteitsopbouw moet bij de instellingen plaatsvinden. Voor het 
aandachtsgebied software houden de instellingen dus nadrukkelijk hun eigen 
verantwoordelijkheid. 
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Governance datalandschap in andere landen 
In Duitsland wordt door de gezamenlijke overheden (federaal en de Bundesländer samen) 
een omvangrijke investering gedaan in de vorming van een Nationale 
Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Gedurende de periode 2019-2028 wordt per jaar 
90M€ geïnvesteerd in de vorming van 30 discipline- of themagebonden consortia die de 
ambities ten aanzien van open science en FAIR data moeten realiseren. Daarbij wordt 
nadrukkelijk gekozen voor een geregisseerde, onderzoeksgedreven bottom-up 
benadering. Een nationaal directoraat en een wetenschappelijke senaat hebben een 
belangrijke taak in het volgen van een generieke aanpak en het bereiken van synergie 
tussen de consortia. 
 
In Vlaanderen is eind 2019 door de regering besloten tot de vorming van een Flemish 
Open Science Board (FOSB) en een jaarlijkse investering van 5M€. De FOSB is 
verantwoordelijk voor de vormgeving van het volledige open science ecosysteem. De 
Vlaamse onderzoekfinancier (FWO) krijgt hierin een coördinerende rol. Op het terrein van 
onderzoekdata wordt een netwerkstructuur ingericht: Flemish Research Data Network 
(FRDN), bestaande uit onderzoeksinstellingen en een operationele eenheid, 
ondergebracht bij FWO. Het FRDN kent een Knowledge Hub, Dat Hub en Discovery Hub. 
Een Coordination Hub stuurt deze drie hubs aan en waakt over de inhoudelijke coherentie 
van het FRDN. In de Coordination Hub zetelen vertegenwoordigers van de instellingen, 
die specifieke inbreng leveren rond RDM en Open Science.  
 
In Denemarken is in 2012 onder het ministerie van onderwijs en wetenschap bij wet een 
virtuele organisatie opgericht: Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC). Deze 
organisatie coördineert de Deense digitale onderzoeksinfrastructuur als een koepel voor 
de acht Deense universiteiten en zorgt voor de levering van netwerk-, opslag- en 
rekenfaciliteiten. DeiC coördineert de Deense participatie in regionale (Nordic) en 
Europese e-infrastructure organisaties en projecten. DeiC heeft een bestuur vanuit de 
universiteiten. De dagelijkse leiding van DeiC is in handen van een directeur die 
verantwoording aflegt aan het bestuur. 
 
In Zweden heeft de nationale onderzoekfinancier (Swedish Research Council, SRC) begin 
2020 van de Zweedse regering de opdracht gekregen om de nationale inspanningen voor 
het toegankelijk maken van onderzoekdata te coördineren14. Doel is om de implementatie 
uiterlijk in 2026 af te ronden. De SRC zal in de eerste periode van drie jaar zorgen voor 
richtlijnen (aanbevelingen, checklists, voorbeelden), aanscherping vereisten voor subsidie, 
activiteiten gericht op bewustwording, opleiding en kennisuitwisseling, het oplossen van 
praktische en technische vraagstukken. 
 
De e-Infrastructure Reflection Group concludeert in haar rapport over de nationale 
knooppunten in de EOSC dat “the (organisation of the) national e-Infrastructure landscape 
varies considerably between the countries” (E-IRG 2019, 21) en doet tegen die 
achtergrond de volgende aanbeveling: “Members states and associated countries should 
continue to increase the level of coordination between and consolidation of the various 
national players on e-Infrastructure provisioning.” (E-IRG 2019, 22) 
 

                                                 
14 https://www.vr.se/english/mandates/open-science/open-access-to-research-data/progress-in-the-work-of-implementing-open-
access-to-research-data.html 

https://www.vr.se/english/mandates/open-science/open-access-to-research-data/progress-in-the-work-of-implementing-open-access-to-research-data.html
https://www.vr.se/english/mandates/open-science/open-access-to-research-data/progress-in-the-work-of-implementing-open-access-to-research-data.html
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Lokaal niveau 
Door de vorming van Data Competence Centers (DCC’s) per kennisinstelling (als primair 
intern en extern aanspreekpunt voor datavraagstukken) komt er in dit opzicht enige 
structurering in het nationale datalandschap. Ondertussen blijven de in dit opzicht actieve 
onderdelen van kennisinstellingen (beleids- en bestuursondersteuning, bibliotheek, ICT-
dienst, informatiemanagement, juridische zaken) met hun eigen netwerken van vakgenoten 
actief op dit terrein en dat is aan de ene kant noodzakelijk (als het om vakgerichte 
uitwisseling gaat), maar het kan aan de andere kant ook verwarrend zijn. 
 
Terzijde: Over de governance op lokaal niveau (van de kennisinstelling) kan ook wel wat 
gezegd worden – het wordt in elk geval verschillend opgepakt, maar dat voert buiten de 
scope van deze verkenning van het nationale datalandschap. 
 
 
In het advies ‘Big data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen’ 
(KNAW, 2018) werd aan het ministerie van OCW de volgende aanbeveling gedaan: 
Neem het initiatief om een overkoepelende infrastructuur tot stand te brengen die de 
lokale infrastructuur ondersteunt en aanvult bij het verzamelen, verwerken, delen en 
analyseren van (big) data met betrekking tot personen. Het gaat daarbij om faciliteiten en 
ondersteuning door dataspecialisten en juridische en ethische expertise die de reikwijdte 
van individuele instituten of de faculteiten overstijgen. Deze infrastructuur is bedoeld om 
samenwerking binnen de wetenschappelijke gemeenschap en met partners uit het 
publieke en private terrein tot stand te brengen. De infrastructuur kan alleen tot stand 
komen met structurele extra investeringen. 
 

 
 
Overlegstructuren 
Tot slot nog een blik op enkele nationale netwerk- en overlegstructuren en hun rol in de 
governance van het nationale datalandschap. Er lijkt in elk geval sprake van enige overlap. 
• Adviesraad DataverseNL: Dit overleg bestaat uit vertegenwoordigers van de 

instellingen die gebruik maken van de Dataverse-software die ontwikkeld is door de 
Universiteit van Harvard (VS). Sinds 2014 beheert DANS het netwerk; het beheer van de 
data in de lokale repositories ligt in de handen van de instellingen. Elke instelling neemt 
deel aan de Dataverse Adviesraad, die het beleid van de service bepaalt. Binnen het 
beheerdersoverleg wisselen lokale beheerders hun ervaringen uit en werken ze samen 
aan de ontwikkeling van 'good practices' op het gebied van Research Data 
Management. Instellingen betalen een vast bedrag voor deelname aan DataverseNL. 

• CSC-overleggen (SURF): Elke instelling die lid is van SURF heeft haar eigen 
vertegenwoordiger van en bij SURF: de Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC, 
meestal een CIO, directeur ICT of Informatiemanager). Deze contactpersoon stroomlijnt 
en coördineert de communicatie tussen een instelling en SURF. De CSC’s overleggen 
een paar keer per jaar met collega’s uit de eigen sector (hbo, wo, mbo, UMC's en 
onderzoeksinstellingen/overig). De voorzitters van de sector overleggen stemmen 
regelmatig met elkaar af. Daarnaast spreken zij vier keer per jaar met het bestuur van 
SURF. 

• Implementatienetwerk DCC’s (in oprichting): De personen die binnen de eigen 
instelling verantwoordelijk zijn voor de oprichting (of uitbouw) van een DCC binnen de 
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eigen instelling, hebben zich verenigd in een implementatienetwerk (vanuit de GO-FAIR 
aanpak). 

• LCRDM: Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management kent een 
adviesgroep en taakgroepen gericht op specifieke thema’s. In totaal zijn meer dan 200 
personen betrokken. 

• Open science contactpersonen overleg: Dit overleg is vanuit de VSNU geïnitieerd. Het 
is niet duidelijk op welke basis hiervoor deelnemers zijn geselecteerd. 

• Regiegroep RDM-voorzieningen: Over deze regiegroep staat in het uitvoeringsplan 
van NWO uit 2019 het volgende: “Voorstel is om in een reeds bestaand overleg tussen 
de SURF-directie en de kennisinstellingen (waarin de CIO’s van universiteiten, de CIO’s 
van UMC’s en directeuren van de universiteitsbibliotheken vertegenwoordigd zijn) 
gezamenlijk de behoefte van de instellingen vast te stellen, een plan te vormen en te 
sturen op onderliggende projecten. In 2019 wordt deze afstemmingsrol vervuld door de 
regiegroep-RDM-voorzieningen. (…) Dit bestaand overleg is onderdeel van de 
governance van SURF, op de SURF ledenraad 13/6/2019 is het proces gestart om een 
voorstel te maken om dit deel van de governance aan te passen aan de nieuwe 
bestuurlijke governance. Dit proces zal eind 2019 afgerond zijn.” De nieuwe governance 
van SURF is ingevoerd, en rond de zomer 2020 zal de regiegroep omgevormd zijn tot 
een expertgroep. 

• UKB werkgroep research data: Deze werkgroep heeft als doel kennisuitwisseling in het 
UKB en het overdragen van deze kennis overdragen naar de universitaire research 
gemeenschap. 
 

 
In de blog ‘New Landscapes on the Road of Open Science: 6 key issues to address for 
research data management in The Netherlands’ (November 2019) wordt vanuit de TU 
Delft gepleit voor een transparante governance en meer coördinatie: 
The responsibilities for research data management are often shared between different 
departments within a university – the library, ICT, legal, research support. These existing 
silos make it difficult for universities to provide the frictionless support for their research 
communities. All of us working in support services should be collaborating to see how we 
can make workable connections between these silos. 
 
But these institutional boundaries also manifest themselves at a national level. Many of 
the librarians congregate around LCRDM, the Surf CSC group rounds up the ICT 
managers, while the big decisions at NPOS are taken by senior policy players. 
Nevertheless, these stakeholders are still dealing with the same fundamental concerns 
about Open Science and research data – all of them are travelling the same road. 
 
So we need much better coordination, and smarter routes of governance. We can start by 
being more transparent. What is each organisation doing, what is its role and 
responsibilities, where is it going? This is the first milestone in openness. And once we 
have that we can move on with the coordination and governance issues. Do we look to 
leadership from our government (OCW), or at least make firm proposals to them, perhaps 
in exchange for more financial stimulus? Or do we develop grass-roots communities of 
governance that move more quickly but risk leaving some stakeholders behind? 
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Conclusie 
Uit het voorgaande en ook uit de in de panelbijeenkomsten (bijlage 3) en werkbezoeken 
(bijlage 4) gemaakte opmerkingen kan geconstateerd worden dat er in de governance van 
het datalandschap op zijn minst aandachtspunten zijn voor wat betreft: a) de internationale 
vertegenwoordiging; b) de positie en aansturing van verschillende nationaal opererende 
datadienst-verlenende organisaties; c) de overlap in de netwerk- en overlegstructuren. 
 
In de komende jaren is nog veel te doen om de doelstellingen met betrekking tot open 
science in het algemeen (als “norm voor wetenschappelijk onderzoek”) en FAIR data in het 
bijzonder te bereiken en om hierin op Europees niveau de aansluiting te houden en te 
verbeteren. Het goede nieuws is dat daar in Nederland op dit moment door velen vanuit 
diverse organisaties en verbanden hard aan gewerkt wordt. Het minder goede nieuws is dat 
we dat niet allemaal van elkaar weten en dat daarom geregeld langs elkaar heen gewerkt 
wordt. 
 
Uitgangspunt is en blijft dat kennisinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren 
van onderzoek en het daarin bereiken van de ambities en het voldoen aan wet- en 
regelgeving, dus ook als het gaat om open science en FAIR data. 
 
Voor het bereiken van de ambities met betrekking tot open science hebben de 
kennisinstellingen het Nationaal Programma Open Science omarmd. De Stuurgroep van 
NPOS heeft aangegeven regie te willen op de ontwikkeling van het nationale datalandschap.  
 
 
 
Bottom-up strategie vraagt op gegeven moment om coördinatie 
In Nederland zijn we gewend aan (de voordelen van) de bottum-up aanpak. En die 
benadering moeten we koesteren, ook als het gaat om onderzoekdata. Daarom is de 
insteek van de eigen verantwoordelijkheid in de disciplines, de kennisinstellingen en 
grootschalige wetenschappelijke infrastructuren van cruciaal belang. 
 
Tegelijkertijd is het duidelijk dat aan teveel initiatieven in een veld het risico kleeft dat de 
eenduidigheid, de efficiëntie, het overzicht en de verbinding gemist wordt. De 
kerngedachte is dat er niets mis is met al de goede initiatieven, maar dat er tijdelijk iets 
extra’s (noem het een ‘katalysator’) nodig is om met draagvlak en gezag te zorgen voor 
die eenduidigheid, efficiëntie, overzicht en verbinding.  
 
Al die bestaande initiatieven en organisaties zijn immers met goede en legitieme doelen 
ontstaan, maar het is niet realistisch om te verwachten dat die uiteenlopende initiatieven 
en organisaties uit zichzelf op nationaal niveau tot de gewenste verbetering in het 
datalandschap komen. 
 
De nationale coördinatie is er juist op gericht dat de onderzoekers en instellingen in het 
gefragmenteerde landschap eenduidiger en efficiënter ondersteund worden. 
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Daarvoor worden de volgende vijf voorstellen gedaan: 
• Nationale Open Science Cloud: Er moet een helder en dekkend overzicht komen van 

alle op nationaal niveau aangeboden datadiensten, de overlap daarin en de eventuele 
hiaten. In deze zogenaamde ‘Nationale Open Science Cloud’ (of ‘coalitie’ of ‘commons’) 
kan door de dienstverleners meer samengewerkt worden, de interoperabiliteit en ook het 
kwaliteitsniveau verhoogd worden (bijvoorbeeld blijkend uit certificeringen), in eerste 
instantie in een netwerkstructuur en in de toekomst wellicht uitmondend in een Nationaal 
Data Centrum. 

• Nationaal expertisecentrum: De beschikbare kennis en expertise op het terrein van 
FAIR data (zowel generiek als discipline specifiek, inclusief geaccepteerde afspraken, 
protocollen en standaarden) kan beter en met meer gezag toegankelijk wordt gemaakt, 
met een erkend kwaliteitskeurmerk, zodat hier eenvoudiger naar verwezen kan worden, 
zodat een meer eenduidig begrippenkader gehanteerd wordt en dit ook gebruikt kan 
worden voor advies en opleiding/training, voor zowel onderzoekers als ondersteuners. 
Hierbij kan voortgebouwd worden op wat met LCRDM reeds bereikt is en de verwachte 
resultaten van het NPOS F project (professionalisering data stewardship). 

• Nationaal knooppunt (voor de internationale aansluiting): Het voorgaande punt geldt 
in het bijzonder voor de (gekanaliseerde) verbinding van wat op nationaal niveau 
beschikbaar is met dat wat op Europees of internationaal niveau beschikbaar is en 
ontwikkeld wordt, in onderzoekinfrastructuren, projecten en netwerken en 
samenwerkingsverbanden.  

• Programmaraad FAIR data: Voor de betrokkenheid van de kennisinstellingen bij en hun 
invloed op bovengenoemde diensten en ontwikkelingen wordt een programmaraad in het 
leven geroepen. In deze programmaraad zitten vertegenwoordigers van de 
onderzoekfinanciers, de kennisinstellingen en ook van de grootschalige 
onderzoekinfrastructuren, zowel onderzoekers als ondersteuners. Deze programmaraad 
adviseert over de beleidsagenda c.q. programma voor de NPOS-programmalijn FAIR 
data (ter goedkeuring door de Stuurgroep NPOS) en kan in de plaats komen van enkele 
bestaande overlegstructuren. 

• Om deze initiatieven aan te jagen en te ondersteunen is op nationaal niveau een klein en 
tijdelijk datacoördinatie- en expertisecentrum nodig.  
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Reflectie op bovengenoemde voorstellen 
 
Hoe erg is de fragmentatie van het datalandschap? 
De fragmentatie wordt door vrijwel iedereen erkend. Over de ernst ervan is verschil van 
mening en die zal ook niet door iedereen in dezelfde mate ervaren worden. Het vergt een 
heel stevig (en duur/tijdrovend) onderzoek om hier een (cijfermatige) onderbouwing voor 
te geven. Er zijn heel veel mensen actief op het gebied van FAIR data, maar toch wordt 
een tekort gevoeld. In alle kennisinstellingen zijn teams bezig zijn om dezelfde vragen op 
te lossen. Bovendien zijn er een behoorlijk aantal overlegstructuren rondom FAIR data 
actief, waarvan voor velen niet duidelijk is wat de scope en het mandaat is. Op nationaal 
niveau kan gezegd worden dat hier sprake is van overhead die ook anders benut kan 
worden. Achterliggend probleem is dat de besluitvorming over collectieve vraagstukken 
niet goed belegd is, iets waar bijvoorbeeld LCRDM heel sterk tegenaan loopt. 
 
Waarom een of meer extra organen als er al sprake is van fragmentatie? 
De bottom-up benadering is cruciaal en moet ook gekoesterd worden. Tegelijkertijd 
ontstaat zo ook een situatie waarbij het langs elkaar heen werken en uit elkaar groeien in 
elk geval niet tegengegaan wordt. Iedere bestaande organisatie in het datalandschap 
heeft valide redenen van ontstaan en voortbestaan, maar geen van de (vaak uitvoerende) 
organisaties heeft het natuurlijk gezag om hier meer synergie en verbinding in aan te 
brengen, ook omdat – terecht – het eigen belang van die organisaties voorop staat. 
Daarom is tijdelijk één extra orgaan nodig om de Stuurgroep NPOS te helpen meer 
synergie en verbinding in het datalandschap aan te brengen. In de afbeelding zijn de drie 
virtuele netwerken geen extra organisaties, maar coalities waarbinnen de efficiëntie, 
synergie en verbinding bereikt moet worden. Omdat het uiteindelijk gaat om het belang 
van de Nederlandse wetenschap, is het wenselijk het NDCE vergezeld te laten gaan van 
een Programmaraad waarin vertegenwoordigers van onderzoekfinanciers, 
kennisinstellingen en GWI’s zitting hebben. 
 
Hoe verhoudt dit zich tot bestaande organisaties? 
De in deze verkenning genoemde organisaties nemen allemaal hun plek in de nieuwe 
constellatie in. De invulling is nog onderwerp van gesprek, ook met de organisaties zelf. 
 
Hoe sluit dit aan bij het Uitvoeringsplan voor digitalisering wetenschap? 
In het Uitvoeringsplan van NWO is met recht een pleidooi gevoerd voor een gefedereerd 
netwerk van DCC’s. Die worden nu allemaal opgericht en verder vormgegeven bij alle 
kennisinstellingen. SURF heeft een rol gekregen om dit veilig en technisch te coördineren 
en faciliteren. De in dit rapport voorgestelde optimalisatie gaat een stap verder en richt 
zich op het datalandschap als geheel. 
 
Wetenschap is toch vooral een internationale onderneming? 
Dat is waar, maar tegelijkertijd is de organisatie ervan in veel opzichten nog nationaal 
(wetgeving, gedragscode, financiering) en wordt ook vanuit EU en OECD een beroep 
gedaan op de nationale organisatiegraad.  
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Hoofdstuk 7. Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk vatten we onze belangrijkste bevindingen samen. Daarbij is de focus het 
nationale landschap voor onderzoekdata. We sluiten het hoofdstuk af met aanbevelingen, 
inclusief een voorstel voor een roadmap voor de programmalijn FAIR data van het Nationaal 
Programma Open Science. 
 
Het is in het project lastig gebleken om een gedetailleerd en uitputtend overzicht te krijgen, 
aan de ene kant omdat het onderwerp datalandschap of het begrip datadiensten niet scherp 
af te bakenen is en aan de andere kant omdat er daadwerkelijk veel georganiseerd is, 
overigens niet altijd goed zichtbaar. In de hoofdstukken 2-6 hebben we daar een beeld van 
proberen te geven. Korte conclusie kan luiden: Er is in Nederland sprake van een rijk 
gevuld, maar gefragmenteerd datalandschap. Dit betreft zowel de datadiensten en 
organisaties als ook de ontwikkeling en disseminatie van kennis over de zorg voor 
onderzoekdata. Dat levert risico’s van overlap, inefficiëntie en het mislopen van kansen voor 
verbinding en vernieuwing. Ook onderzoekers zelf geven aan het overzicht te missen. 
Bovendien is de rijkheid aan initiatieven niet altijd een garantie voor een spoedige voortgang 
ten aanzien van de ambities. 
 
Een belangrijk punt van afbakening en daarmee tegelijk een punt van beperking is dat het 
gaat om het nationale datalandschap, terwijl wetenschap in essentie een internationaal 
gebeuren is. Er wordt veel samengewerkt in internationale projecten en internationale 
infrastructuren, gebruik gemaakt van faciliteiten en tools van buiten de landsgrenzen. 
Tegelijkertijd is duidelijk dat wetenschappelijk onderzoek ook te maken heeft met nationale 
financiering en regelgeving en dat vanuit internationale verbanden als de EU, OECD en 
UNESCO een sterk beroep wordt gedaan op de landen. Dat vraagt om nationale 
coördinatie, waarmee tevens beter benut kan worden wat internationaal beschikbaar is en 
bovendien de Nederlandse inbreng internationaal beter geborgd kan worden. 
 
 
Bevindingen 
Voor het ordenen van de bevindingen hanteren we de methodiek van de SWOT-analyse, 
met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor het nationale datalandschap. 
 
Sterktes Zwaktes 
 
• Nederland heeft in Europa een sterke 

positie op het terrein van open science 
en FAIR data, getuige de belangrijke 
impuls die gegeven is met het 
Nederlandse voorzitterschap van de EU 
in 2016 en ook de bijdrage die vanuit 
Nederland geleverd is aan de 
totstandkoming van de FAIR principes. 

• De Nederlandse regering heeft in 2017 
open science en open access tot norm 
voor wetenschappelijk onderzoek 
verklaard. 

 
• Er is sprake van overlap en 

versnippering van datagerichte 
diensten (en daardoor mogelijk 
inefficiëntie). Coördinatie, overzicht, 
uniformering, afstemming wordt gemist. 

• Er is beleid, er zijn afspraken, 
protocollen en standaarden, maar deze 
zijn niet algemeen geaccepteerd en/of 
geïmplementeerd. 

• Het grootste deel van de onderzoekdata 
van recent afgerond onderzoek bevindt 
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• Er is sprake van een actieve en sterke 
betrokkenheid van het ministerie van 
OCW bij de bevordering van open 
science. 

• De nationale onderzoekfinanciers 
(NWO, ZonMw) hebben 
datamanagement in de vereisten voor 
subsidies opgenomen. 

• Zorgvuldig databeheer, ook op de 
langere termijn, is onderdeel van de 
breed gedragen nationale 
gedragscode voor wetenschappelijke 
integriteit. 

• Vrijwel alle kennisinstellingen 
beschikken over actueel databeleid en 
een redelijk uitgewerkt geheel aan 
datagerichte diensten voor de eigen 
onderzoekers, met vaak dedicated 
ondersteuners (data stewards). 

• Er is in Nederland sprake van een 
sterke cultuur van samenwerking, 
blijkend uit de grote hoeveelheid 
samenwerkingsverbanden (ook in de 
grootschalige wetenschappelijke 
infrastructuren) en SURF, de nationale 
ICT-organisatie voor onderwijs en 
onderzoek. 

• Binnen Nederland hebben we een grote 
hoeveelheid data repositories, 
generiek en discipline specifiek, 
waarvan diverse gecertificeerd. 

• Het instituut DANS is de initiator van het 
internationale keurmerk CoreTrustSeal 
(voorheen Data Seal of Approval) voor 
repositories. 

 

zich op netwerkschijven van de 
kennisinstellingen en is niet FAIR. 

• Onderzoekers weten nog niet altijd waar 
ze aan toe zijn, wat de spelregels zijn 
(ethische en juridische aspecten) en 
waar ze gebruik van kunnen maken. De 
diversiteit in gehanteerde begrippen 
helpt ook niet mee. 

• Er heerst onder onderzoekers 
onzekerheid over het omgaan met 
bedrijfs- en persoonsgevoelige 
gegevens in en na het onderzoek. 
Adequate faciliteiten hiervoor worden 
gemist. 

• De organisatiegraad binnen disciplines 
en domeinen is zeer uiteenlopend, ook 
afhankelijk van beschikbare 
internationale 
samenwerkingsverbanden (met 
nationale knooppunten) en tijdelijke of 
structurele financiering. 

• De financiering van onderzoek is vaak 
op projectbasis, terwijl zorgvuldig 
databeheer langeretermijn 
investeringen vraagt. 

• Er is in de onderzoek sector nog 
onvoldoende erkenning en waardering 
voor zorgvuldig databeheer en het 
delen van data en de rollen die daarbij 
horen. 

• Databeheer kost tijd en vraagt ook om 
andere vaardigheden. Er is een groot 
tekort aan capaciteit in en training van 
(onderzoekers en) datastewards die dit 
ondersteunen. 

• De ontwikkeling en het gebruik van 
datadiensten zijn onvoldoende ingebed 
in de reguliere 
financieringsinstrumenten en 
onderzoeksprogramma’s. 

• Voor zover er wel financiële ruimte is 
voor het afnemen van datadiensten, zijn 
er belemmeringen vanwege 
staatssteunregels. Dat komt omdat de 
datadiensten in de meeste gevallen als 
private partijen georganiseerd zijn en de 
diensten daardoor niet (of beperkt) met 
publiek geld afgenomen mogen worden. 
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Kansen Bedreigingen 
 
• De opkomst van de gefedereerde 

infrastructuur van data competence 
centers (DCC’s) door de 
stimuleringsregeling voor digitalisering 
van de wetenschap. 

• Samenwerking met bedrijven en 
publieke organisaties als het gaat om 
het delen van data. Denk aan 
initiatieven als AMDEX, maar ook de 
verschillende data science instituten. 
Mogelijke aansluiting bij de 
DataDeelCoalitie (ook voor publieke 
investeringen). 

• De nationale samenwerking voor 
verbetering van het systeem voor 
Erkennen & waarderen. In het 
betreffende position paper staat: “Open 
science en de modernisering van het 
systeem van erkennen en waarderen 
zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.” 

• In het nieuwe Strategy Evaluation 
Protocol (2021-2026) is nadrukkelijk 
aandacht voor de bijdrage van de 
onderzoekseenheid aan open science. 

• De ontwikkeling van de European 
Open Science Cloud en de nieuwe 
Data strategy van de Europese 
Commissie. 

• De toenemende samenwerking tussen 
de internationale 
platforms/netwerken voor 
onderzoekdata (CODATA, GO-FAIR, 
RDA en WDS => Data Together). 

• Een gemeenschappelijke, nationale 
roadmap om de ervaren knelpunten op 
te lossen, de nationale synergie te 
bevorderen en de internationale 
aansluiting te optimaliseren. 
 

 
• Het gescheiden optreden van 

beleidsmakers, onderzoekers en 
ondersteuners als het gaat om open 
science, data delen en zorgvuldig 
databeheer. 

• Vanuit de markt worden steeds meer 
commerciële diensten aangeboden 
die aansluiten bij de behoeften van 
onderzoekers. Hier kleven echter 
risico’s aan met betrekking tot het 
eigenaarschap van data, de 
afhankelijkheid en eigen belangen van 
commerciële partijen e.d. 

• Stringente wet- en regelgeving 
(bijvoorbeeld rondom copyright en 
privacy), waardoor het delen en 
hergebruik van onderzoekdata 
ontmoedigd wordt. 

• De dreigingen ten aanzien van de 
veiligheid van ICT-infrastructuren, de 
criminele interesse voor de datasets. 

 

 
Bovenstaande bevindingen zijn net als onderstaande aanbevelingen ‘opgehaald’ tijdens de 
verkenning. Het is natuurlijk belangrijk om de sterke punten en verworvenheden (alle 
stappen die we in Nederland al gezet hebben) te benutten om de zwaktes te verhelpen en 
bedreigingen het hoofd te bieden.  
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De verbinding tussen de bevindingen en aanbevelingen kan als volgt kort samengevat 
worden: dat we in Nederland goed zijn in het nemen van initiatieven, het zoeken van 
samenwerking en het maken van afspraken en dat we tegelijkertijd in de borging en 
uitvoering daarvan (waaronder het invullen van middelen en randvoorwaarden) nog wel een 
slag kunnen maken. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de veelheid aan initiatieven, 
samenwerkingen en afspraken de efficiëntie en overzichtelijkheid niet altijd bevorderen en 
dat we daardoor de slagkracht kunnen verliezen en daardoor de kansen (zoals verbindingen 
met bedrijven en internationaal, en de ontwikkelingen rondom erkennen en waarderen) 
onvoldoende benutten en de bedreigingen (zoals de afhankelijkheid van commerciële 
partijen en de cyberdreigingen) onvoldoende scherp op de radar hebben.  
 
Aanbevelingen 
De aanbevelingen voor optimalisering van het nationale landschap voor onderzoekdata zijn 
geclusterd in enkele aandachtsgebieden: 
 
 
Bewustwording 
• Instellingen kunnen meer aandacht besteden aan de bewustwording van open science, 

data delen en zorgvuldig databeheer (inclusief datastewardship), gebruik makend van de 
informele open science communities c.q. data champions die bij diverse instellingen al 
actief zijn. 

• Vanuit het Nationaal Programma Open Science kan hierbij gecoördineerde 
ondersteuning geboden worden (vanuit het project ‘Accelarating open science’). 

• De KNAW kan met het beoogde advies over de opslag en beschikbaarheid van data 
voor onderzoekdata (eind 2020) bijdragen aan het verhogen van de bewustwording. 

 
Capaciteit 
• Instellingen zouden versneld extra datastewards moeten aanstellen en opleiden om de 

onderzoekers binnen hun eigen instelling de benodigde ondersteuning te kunnen 
bieden. 

• Het ministerie van OCW zou met een eenmalige investering (bovenop de toegezegde 
basisinvestering die nu gebruikt wordt voor inrichting DCC’s) hier een bijdrage aan 
kunnen leveren, zodat sneller aan de open science ambities voldaan kan worden en de 
instellingen de nodige verschuivingen in hun personeelsbestand kunnen accommoderen. 

 
Deskundigheid 
• De bestaande kennis en expertise (al dan niet ontwikkeld in internationaal verband) kan 

meer gebundeld en beter toegankelijk gemaakt worden, voortbouwend op de ervaringen 
die hiermee zijn opgedaan in LCRDM en de verwachte resultaten van het NPOS F 
project (professionalisering datastewardship). 

• Instellingen zouden naar analogie van de Basiskwalificatie Onderwijs een 
professionaliseringstraject voor zorgvuldig databeheer (geënt op de normen voor 
onderzoekspraktijken in de gedragscode voor wetenschappelijke integriteit) moeten 
organiseren, voor zowel onderzoekers als ondersteuners (datastewards). Hierbij moet 
ook aandacht besteed worden aan de ethical review boards. 

• Voor datastewards zou een erkende (basis)opleiding en herkenbare en geaccepteerde 
HR-profielen (UFO, FUWAVAZ, HBO etc.) ontwikkeld moeten worden. 
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• Vanuit het Nationaal Programma Open Science kan hierbij gecoördineerde 
ondersteuning geboden worden in termen van generieke competentieprofielen en 
opleidingsmateriaal. 

 
Diensten en faciliteiten 
• Vanuit een nationaal perspectief kan met een sectorarchitectuur c.q. dienstencatalogus 

meer inzicht gebracht worden in de beschikbare en gecertificeerde faciliteiten voor 
onderzoekdata en software, de verbinding daartussen en de eventuele hiaten. 

• De huidige eigenaren van data repositories moeten zorgen voor een adequate 
certificering (Core Trust Seal of vergelijkbaar). 

• SURF en eScience Center zouden alternatieven kunnen bedenken voor duurzame 
software archivering in relatie tot de betreffende datasets. 

 
Erkenning 
• Vanuit het bestaande nationale initiatief (van VSNU, NFU, NWO, ZonMw en KNAW) 

voor erkennen en waarderen kan versnelling aangebracht worden in de erkenning en 
waardering van activiteiten ten behoeve van open science, data delen en zorgvuldig 
databeheer, zowel in de selectie en beoordeling van personeel, als bij de financiering en 
evaluatie van onderzoek. 

• Vanuit het Nationaal Programma Open Science zou hier aan bijgedragen kunnen 
worden door het project gericht op indicatoren (metrics) voor open science. 

 
 
In de Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM)15 worden voor het erkennen en 
waarderen van de omgang met onderzoekdata de volgende indicatoren aangereikt: 

- Research output 
o Using the FAIR data principles 
o Adopting quality standards in open data management and open data sets 
o Making use of open data from other researchers 

- Research integrity 
o Being aware of the ethical and legal issues relating to data sharing 
o Fully recognizing the contribution of others in research projects, including 

(…) open data providers 
- Teaching 

o Developing curricula and programs in open science methods, including 
open science data management  

 
 
Financiering 
• Datadienstverleners zouden hun kosten- en verdienmodellen kunnen herijken. 
• Kennisinstellingen zouden eisen kunnen stellen met betrekking tot FAIR data voor 

onderzoek uit de zogenaamde eerste geldstroom (basisfinanciering). 
• Kennisinstellingen zouden moeten nadenken over de ruimte voor structurele financiering 

van langeretermijn behoeften, zowel infrastructureel als personeel. 
• Voor de stimulering van thematische DCC’s kan overwogen worden om projecten te 

financieren die bijdragen aan een nationaal gecoördineerde samenwerking in een 
discipline of wetenschapsdomein, bijvoorbeeld voor de verbetering van een repository 

                                                 
15 EC (2017). Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. 
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(om te voldoen aan de FAIR principes), voor een stelsel van protocollen en standaarden 
in aansluiting op wat internationaal beschikbaar is, of voor discipline specifieke training 
voor datastewards en de organisatie van community support. 

• NWO en ZonMw zouden samen met het veld (VSNU, NFU, VH) en in samenspraak met 
andere onderzoekfinanciers moeten nadenken over alternatieven voor het financieren 
van zorgvuldig databeheer tijdens en na het onderzoek in relatie tot de 
projectfinanciering. Investeringen in de nationale data-infrastructuren zouden onderdeel 
kunnen zijn van de geplande update van de nationale roadmap voor Grootschalige 
Wetenschappelijke Infrastructuren in 2021. 

• De voor Open Science verantwoordelijke ministeries van OCW, EZK, VWS en LNV 
moeten een uitspraak doen en/of oplossing bieden voor de belemmering die nu uitgaat 
van de staatssteunregels inzake afnemen van services van datadiensten met een 
juridische entiteit als stichting of private partij. Met de huidige staatssteunregels is het 
niet (of heel beperkt) mogelijk om diensten af te nemen met publiek geld (zoals van 
onderzoekfinanciers). 

In dit rapport is gekozen voor de focus op data uit publiek gefinancierd onderzoek, erkend 
wordt dat een deel van de knelpunten voorkomt uit hybride financiering van onderzoek, 
bijvoorbeeld in publiek-private samenwerking. Dit verdient aandacht in het vervolg.  
 
Governance 
• De Stuurgroep NPOS kan met een compact en tijdelijk datacoördinatie- en 

expertisecentrum en een programmaraad (bestaande uit onderzoekers en 
ondersteuners) voorzien in coördinatie op de volgende punten: 

o Nationale beleidsagenda/roadmap voor FAIR data 
o Verbeterd inzicht en synergie in het veld van datadienstverleners en repositories 

(als ‘National Open Science Cloud’) 
o Toegankelijkheid en acceptatie van beschikbare kennis en expertise op het 

terrein van zorgvuldig databeheer en datadelen 
o Stimuleren en faciliteren van samenhang/samenwerking tussen disciplines en 

domeinen 
o Verbinding en benutting van nationale, Europese en internationale 

ontwikkelingen 
• Hierbij moet de nieuwe gefedereerde structuur met DCC’s ten volle benut worden. 
 
 
Alhoewel buiten de scope van dit rapport, komt uit de verkenning wel naar boven dat er 
gepleit moet worden voor een minder strikte interpretatie van de AVG door de 
Nederlandse overheid voor wetenschap en meer duidelijkheid voor onderzoekers. 
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Aanzet tot roadmap voor de programmalijn FAIR data 
 

 
 
 
Voorgestelde actiepunten 
1. Richt voor minimaal de periode 2020-2025 onder regie van de stuurgroep NPOS een 

Nationaal Data Coördinatie- en Expertisecentrum (NDCE) in als coördinatieteam 
van waaruit de implementatie van de aanbevelingen gecoördineerd en gestimuleerd 
dan wel uitgevoerd wordt, alsmede de nodige verbindingen worden gelegd, nationaal 
en internationaal (waaronder de optimale aansluiting op de EOSC). 

2. Stel voor de programmalijn FAIR data een adviserende Programmaraad in, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de onderzoekfinanciers, de kennisinstellingen 
(universiteiten, umc’s, KNAW, NWO-I en hogescholen) en grootschalige 
onderzoekinfrastructuren, zowel onderzoekers als ondersteuners. Houd hierbij 
aandacht voor de specifieke karakteristiek en daarmee samenhangende behoeften en 
coördinatiestructuren in individuele wetenschapsvelden, maar bewaak de samenhang. 

3. Stimuleer dat kennisinstellingen (zo mogelijk met additionele financiering) op basis van 
eenvoudige en geaccepteerde indicatoren aanwijsbare voortgang maken als het 
gaat om het FAIR beschikbaar maken van onderzoekdata en daarvoor de nodige 
capaciteit en infrastructuur beschikbaar stellen. 

4. Vorm een nationaal netwerk van alle datadienstverleners en repositories (als 
‘National Open Science Cloud’ of ‘Commons’ of ‘Network’) met als doel meer 
afstemming, overzicht en synergie o.a. blijkend uit een nationale dienstencatalogus, 
waarbij NDCE als coördinator optreedt. Overwogen kan worden na enige tijd een 
kwartiermaker aan te stellen. 

5. Vorm een nationaal expertisecentrum (voortbouwend op wat binnen LCRDM en 
NPOS-project F bereikt is) voor kennis en expertise over alle FAIR data-gerelateerde 
aspecten (inclusief datastewardship, eigenaarschap en ELSI-aspecten) vanwaaruit 
ook generieke trainingen aangeboden worden, waarbij NDCE als coördinator optreedt. 
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Ook hier is aandacht nodig voor karakteristieken van verschillende 
wetenschapsvelden en voor bestaande structuren die in een aantal gevallen al zijn 
opgezet, zoals Health-RI voor het biomedische onderzoeksveld. Overwogen kan 
worden na enige tijd een kwartiermaker aan te stellen. 

6. Vorm een internationaal knooppunt voor de transparante verbinding met de ervaring 
en expertise die aanwezig en opgebouwd is in Europees en internationaal verband 
(EOSC, CODATA, GO-FAIR, RDA, WDS), waarbij NDCE als coördinator optreedt. 

7. Benadruk vanuit het NDCE het belang van het nationale initiatief voor erkennen en 
waarderen (position paper ‘Ruimte voor ieders talent’, november 2019) en draag er 
aan bij vanuit het perspectief van open science. 

8. Vraag NWO/ZonMw om samen met het veld (VSNU, NFU, VH) een plan te maken 
voor de mogelijke verbeteringen in de financiering van datamanagement (inclusief 
datastewardship) voor onderzoek. 

9. Zorg periodiek (tenminste eenmaal per twee jaar) voor reflectie op het programma 
en de gekozen governance met behulp van een internationale consultatie. 

10. Ontwikkel binnen drie jaar een plan voor de organisatie van het nationale 
datalandschap op langere termijn. 
 

 
Opmerkingen bij de roadmap 
• In deze verkenning van het nationale datalandschap is alleen maar ingegaan op 

onderzoekdata. Op termijn zal ook aandacht gegeven moeten worden aan data voor 
het (hoger) onderwijs (waaronder onderwijsmateriaal). 

• Project F (professionalisering) is nog niet afgerond. De verwachte resultaten van dit 
project zullen in een later stadium opgenomen worden in de definitieve versie van de 
geschetste roadmap. 

• Om effectief regie te kunnen voeren over het datalandschap heeft NDCE slagkracht 
nodig. Om optimaal te kunnen bijdragen aan het optimaliseren van het datalandschap 
is het noodzakelijk dat vanuit dit orgaan enige mate van sturing kan worden gegeven 
aan de activiteiten van de partijen die erin actief zijn. Daartoe is het noodzakelijk dat 
hiertoe een mandaat wordt afgegeven door die partijen en hun stakeholders. In deze 
verkenning wordt geen aanbeveling gedaan over hoe ver dat mandaat moet reiken; 
dat is mede afhankelijk van de bereidwilligheid van de in het landschap actieve 
partijen om enige mate van autonomie op te geven ten bate van een beter 
functionerend groter geheel. 

• Bij de optimalisatie van het datalandschap moet de verbinding met de andere 
programmalijnen van NPOS, namelijk Open Access en Citizen Science, goed ingevuld 
worden. 

• De transitie naar open science en daarin de aanpak van FAIR data staat niet op 
zichzelf en is ook niet alleen iets voor de sector wetenschap. De verbinding met het 
onderwijs, de publieke sector en het bedrijfsleven zijn van belang. Data vanuit deze 
sectoren zijn van belang voor het wetenschappelijk onderzoek en vice versa.  

• In dat kader kan ook gewezen worden op enerzijds het streven vanuit het bedrijfsleven 
om te komen tot een generiek afsprakenstelsel over datadelen (de datadeelcoalitie) en 
de inspanningen ten behoeve van artificial intelligence, waarbij data een zeer 
belangrijke rol speelt. 
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Activiteiten NDCE 
Het onder punt 1 genoemde NDCE zou zich kunnen richten op de volgende activiteiten: 
• Harmoniseren, borgen en beter zichtbaar maken (via een website) van reeds 

bestaande afspraken, beleid, good practices, protocollen en standaarden 
• Coördineren van de internationale aansluiting: Beter benutten van internationale 

expertise en initiatieven en harmoniseren van nationale aansluiting hierop, ook op het 
niveau van specifieke wetenschapsvelden 

• Functioneren als tweedelijns expertisebron voor de lokale Data Competence Centers 
(DCC’s) bij alle kennisinstellingen 

• Oplossen van overblijvende datavraagstukken (beleidsmatig, ethisch, juridisch, 
technisch) 

• Opstarten en borgen van nationaal curriculum voor datastewards, coördineren van 
opleidingsaanbod. 

• Synergie creëren in het nationale aanbod aan datadiensten voor wetenschappelijk 
onderzoek, toewerken naar een nationale dienstencatalogus 

• Stimuleren van erkenning en waardering van de activiteiten op het terrein van 
datadelen in wetenschappelijk onderzoek, inclusief het toewerken naar een erkend 
systeem van indicatoren (metrics)16 

• Fungeren als spreekbuis om bijvoorbeeld de privacywetgeving minder beperkend te 
laten zijn voor open science en FAIR data in het bijzonder. 

 
Governance NDCE 
Het NDCE moet een katalyserende en verbindende werking hebben en dat verdraagt zich 
moeilijk met de specifieke taakstelling die bepaalde organisaties in het veld reeds hebben. 
Het verdient daarom aanbeveling om NDCE neutraal / onafhankelijk te positioneren, juist 
niet bij één van de partijen met een uitvoerende taak in het nationale datalandschap. 
NDCE legt verantwoording af aan de Stuurgroep NPOS en vraagt op belangrijke 
onderwerpen advies aan de Programmaraad FAIR data. 
 

 

                                                 
16 Zie ook de voorgestelde RDA Recommendation (2020). FAIR Data Maturity Model. Specification and Guidelines 2020 
(https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg)  

https://www.rd-alliance.org/groups/fair-data-maturity-model-wg
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Bijlage 2. Overzicht regelgeving 
 
Wetgeving 
In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek staan geen 
bepalingen ten aanzien van de omgang met onderzoekdata. 
 
Auteursrecht 
De Auteurswet is de wet die in Nederland het auteursrecht regelt. De gegevens in een 
databank kunnen deels of volledig auteursrechtelijk beschermd zijn. Er kunnen bijvoorbeeld 
teksten of foto’s in een databank opgenomen zijn waar auteursrecht op berust. Bij 
auteursrecht kun je bijvoorbeeld ook denken aan een wetenschappelijk artikel, een film of 
een boek. Wie iets schrijft, tekent, fotografeert, componeert of produceert heeft op zijn 'werk' 
of 'geestelijke schepping' tot zeventig jaar na zijn overlijden volautomatisch auteursrecht. Wil 
er sprake zijn van auteursrecht dan moet het 'werk' in een oorspronkelijke vorm gegoten zijn 
en een persoonlijk stempel dragen. 
 
Databankenrecht 
Het databankenrecht is de tak van het recht die de intellectuele eigendom van databanken 
binnen de Europese Unie regelt. Het recht geeft een beperkte bescherming aan de maker 
van generieke databanken waar die geen beroep op het auteursrecht kan doen. 
 
Privacywetgeving 
Sinds 25 mei 2018 geldt in heel de Europese Unie dezelfde privacywetgeving: de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is rechtstreeks van toepassing in 
Nederland. Daar waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes bij de uitvoering van de 
AVG, zijn deze ingevuld in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). 
 
In de AVG en UAVG worden nadrukkelijk uitzonderingen gemaakt als het gaat om het 
gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek. In artikel 24 UAVG staat 
bijvoorbeeld dat “het verbod om bijzondere categorieën van persoonsgegevens te 
verwerken niet van toepassing [is], indien: a. de verwerking noodzakelijk is met het oog op 
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 
89, eerste lid, van de verordening; b. het onderzoek, bedoeld in onderdeel a, een algemeen 
belang dient; c. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een 
onevenredige inspanning kost; en d. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen 
dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.” 
 
 
In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de naleving van 
de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. De AP is er ook om 
helderheid te verschaffen aan organisaties over de uitleg van wettelijke normen, 
bijvoorbeeld in thematische beleidsregels of zienswijzen. 
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Arbeidsovereenkomsten 
De cao Nederlandse Universiteiten kent een looptijd van 31 december 2019 t/m 31 
december 2020. 
 
Paragraaf 3 Intellectuele eigendomsrechten 
Artikel 1.20 Algemeen 
1. De werknemer is verplicht zich te houden aan hetgeen door de werkgever, met 
inachtneming van wettelijke bepalingen, in redelijkheid wordt bepaald ten aanzien van het 
octrooirecht, het databankenrecht, het kwekersrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het 
merkenrecht en het auteursrecht. 
2. De werkgever kan nadere regels stellen met betrekking tot het in artikel 1.21 en 1.22 
bepaalde. 
Artikel 1.21 Meldingsplicht 
1. De werknemer die tijdens of anderszins in samenhang met de uitoefening van zijn functie 
een mogelijk octrooieerbare uitvinding doet dan wel door kweekarbeid een ras wint, waarop 
mogelijk kwekersrecht kan worden verkregen, is verplicht daarvan schriftelijk mededeling te 
doen aan de werkgever onder overlegging van zodanige gegevens dat de werkgever zich 
een oordeel kan vormen over de aard van de uitvinding respectievelijk het ras. 
2. De verplichting in lid 1 ontstaat op het moment dat de werknemer redelijkerwijze tot het 
oordeel heeft kunnen komen, dat er van een zodanige uitvinding of van een zodanig ras 
sprake kan zijn. De werknemer wordt in ieder geval geacht tot een dergelijk oordeel te 
kunnen komen op het moment dat de uitvinding is voltooid respectievelijk het ras is 
gewonnen. 
3. Het in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing ingeval de 
werknemer een auteursrechtelijk beschermd werk vervaardigt, indien en voor zover de 
werkgever niet anders heeft bepaald. 
Artikel 1.22 Overdracht en behoud van rechten 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Rijksoctrooiwet, Stb. 1995, 51, artikel 51 
van de Zaaizaad en Plantgoedwet, Stb. 1966, 455, en artikel 7 van de Auteurswet, Stb. 
1912, 308, draagt de werknemer, indien en voor zover hem andere dan 
persoonlijkheidsrechten toekomen op de uitvinding, het ras of het werk, waarvoor de 
meldingsplicht in artikel 1.21 bestaat, deze rechten op een daartoe strekkend verzoek 
geheel of gedeeltelijk over aan de werkgever, teneinde deze in staat te stellen om daarvan 
binnen een nader te bepalen termijn in het kader van de vervulling van zijn wettelijke taken 
gebruik te maken. 
2. Zodra de in lid 1 bedoelde termijn verstreken is, zonder dat de werkgever daadwerkelijk 
van de aan hem overgedragen rechten gebruik heeft gemaakt, is de werknemer gerechtigd 
deze terug te vorderen. Indien de werknemer vervolgens overgaat tot exploitatie is de 
tweede volzin van lid 3 van overeenkomstige toepassing. 
3. Behoudens in gevallen waarin zwaarwegende belangen van de universiteit zich 
daartegen verzetten, is de werknemer gerechtigd niet aan het verzoek als bedoeld in lid 1 te 
voldoen. In dat geval kan de werkgever bepalen dat de door hem geïnvesteerde kosten, 
waaronder mede begrepen loonkosten, kosten van aan de werknemer ter beschikking 
gestelde faciliteiten, voor zover direct verband houdend met de totstandkoming van de 
rechten die de werknemer voor zich wenst te behouden, en samengestelde interest, voor 
rekening van die werknemer komen. Onder zwaarwegende belangen van de universiteit 
worden mede verstaan belangen die voortvloeien uit overeenkomsten die door of namens 
de werkgever met derden zijn aangegaan. 
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De cao universitair medische centra 2018-2020, geldig voor de umc’s, heeft een looptijd 
van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. 
 
In artikel 9.4 staat: 
De medewerker is verplicht aan de werkgever melding te doen van elke (mede) door hem 
gedane en mogelijk octrooieerbare uitvinding die samenhangt met de uitoefening van zijn 
functie, onverminderd het bepaalde in de Auteurswet en de Rijksoctrooiwet. 
 
In Bijlage 1 van de cao, het Professioneel statuut (van toepassing op de academisch 
medisch specialist), staat het volgende: 
 
artikel 9 Dossiervorming, archivering van medische dossiers en informatieverstrekking aan 
derden  
1 De medisch specialist is gehouden overeenkomstig de in het academisch ziekenhuis 
geldende regels, procedures en aanwijzingen van iedere door hem te behandelen patiënt 
een dossier met betrekking tot de behandeling op te maken en bij te houden.  
2 Inzage in het medisch dossier door andere dan de rechtstreeks bij de behandeling van de 
patiënt betrokkenen kan slechts geschieden na verkregen toestemming van de patiënt/ 
ouders en na overleg met de medisch specialist c.q. diens opvolger.  
3 Publicatie van gegevens uit het medisch dossier geschiedt niet dan met toestemming van 
betrokken patiënt, tenzij er sprake is van omstandigheden als bedoeld in artikel 7.458 BW, 
waarbij de betrokken medisch specialist, respectievelijk diens opvolger, ervoor zorg draagt 
dat de belangen van de patiënt niet worden geschaad.  
4 De raad van bestuur is gehouden er voor zorg te dragen dat de medische dossiers op 
zorgvuldige wijze kunnen worden bewaard in het ziekenhuis en wel zodanig dat 
geheimhouding van de inhoud daarvan verzekerd is.  
5 De raad van bestuur draagt er voor zorg dat de medische dossiers, indien dit voor de 
behandeling van de patiënt nodig is, ter beschikking staan van de behandelend specialist of 
in voorkomende gevallen van andere rechtstreeks bij de behandeling betrokken 
beroepsbeoefenaren, ook buiten de normale uren.  
6 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de medische dossiers zowel tijdens het 
dienstverband als ook na het einde daarvan overeenkomstig daartoe vastgestelde normen 
in het medisch archief van het ziekenhuis berusten en ter beschikking staan van de 
behandelend specialist(en) en - op verzoek - van de betreffende patiënt(en).  
7 De raad van bestuur en de medisch specialist nemen de vigerende regels ter bescherming 
van de privacy-gevoelige informatie van de patiënt in acht. Het gaat hierbij om inzage en 
afschriften van gegevens, de toegang tot het gebruik van gegevens, het verstrekken van 
gegevens, bewaartermijn, correctie c.q. aanvulling van gegevens en de wijze van opslag en 
vernietiging van gegevens. 
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De cao Onderzoeksinstellingen, geldig voor NWO, NWO-I, de Koninklijke Bibliotheek en 
het Netherlands eScience Center, kent eveneens een looptijd van 31 december 2019 t/m 31 
december 2020. 
 
Artikel 1.8 Intellectuele eigendomsrechten  
1.8.1 Algemeen 
1. Bij de werkgever berusten alle intellectuele eigendomsrechten op een door de werknemer 
in het kader van zijn dienstverband: 
- vervaardigd werk van letterkunde, wetenschap (of kunst); 
- gedane uitvinding die mogelijk vatbaar is voor octrooi; 
- geproduceerde databank; 
- gekweekt ras; 
- vervaardigde tekening, model of werk; 
- vervaardigd halfgeleiderproduct of topografie; 
- ontwikkelde domeinnaam; 
- ontwikkeld computerprogramma en voorbereidend materiaal. 
2. De werkgever kan als rechthebbende de intellectuele eigendomsrechten overdragen aan 
derden en/of de werknemer. De werknemer dient voor deze overdracht een schriftelijk 
verzoek in te dienen.  
3. De werknemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan het vestigen of verdedigen 
van de intellectuele eigendomsrechten in Nederland en daarbuiten. De medewerking kan 
bestaan uit het geven van informatie voor de uitoefening van intellectuele 
eigendomsrechten, het afleggen van verklaringen, of het uitstellen van publicaties voor een 
termijn die nodig is om het intellectuele eigendomsrecht te vestigen. 
 
De meest recente Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 
loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020. 
 
Artikel E-7 Auteursrechten en industriële eigendom  
De rechten op het auteurs-, octrooi- of kwekersrecht alsmede de baten voortvloeiend uit: 

– het vervaardigen van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van 
de Auteurswet; 
– het uitvinden van een nieuw voortbrengsel of een nieuwe werkwijze in de zin van 
de Rijksoctrooiwet; of  
– het kweken of winnen van een ras waarop een kwekersrecht kan worden gevestigd 
als bedoeld in de Zaaizaad- en Plantgoedwet  

komen toe aan de werkgever indien het vervaardigen, uitvinden, kweken of winnen door de 
werknemer in de uitoefening van zijn functie is of wordt verricht ten behoeve van de 
werkgever.   
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Gedragscodes en protocollen 
 
Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 
In 2018 is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit herzien. In de 
preambule wordt de dynamiek in de wereld van de wetenschap benoemd. Daarbij wordt 
onder meer gewezen op het toenemend belang van het gebruik en beheer van data en de 
ontwikkelingen op het gebied van open science. In de code zelf staan normen voor goede 
onderzoekspraktijken en ook zorgplichten van instellingen. Hieronder staan de normen en 
plichten met betrekking tot onderzoekdata. 
 
Normen voor goede onderzoekspraktijken  
• 11 – Maak de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek 

zoveel mogelijk publiek beschikbaar. Leg, als onderzoeksgegevens en/of de  
• onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden, de valide 

redenen daarvoor vast. 
• 23 – Beschrijf eerlijk, zorgvuldig en zo transparant mogelijk de data die verzameld zijn 

voor en/of gebruikt zijn in het onderzoek. 
• 24 – Beheer de verzamelde data zorgvuldig en bewaar zowel de ruwe als de bewerkte 

versies gedurende een voor de discipline en methodologie passende termijn. 
• 25 – Werk er aan mee dat data waarvoor dat gepast is, overeenkomstig de FAIR-

beginselen vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn. 
• 29 – Doe recht aan een ieder die aan het onderzoek en het verkrijgen en/of verwerken 

van de data heeft bijgedragen. 
 
Zorgplichten van de instelling 
• 11 – Verzorg een onderzoeksinfrastructuur waarin goed databeheer de regel is en wordt 

gefaciliteerd. 
• 12 – Zorg dat data, softwarecodes, protocollen, onderzoeksmateriaal en bijbehorende 

meta-data zoveel als mogelijk duurzaam bewaard kunnen worden. 
• 13 – Zorg dat alle data, softwarecodes en onderzoeksmaterialen, al dan niet 

gepubliceerd, worden beheerd en gedurende een voor de discipline(s) en methodologie 
passende periode veilig worden bewaard. 

• 14 – Zorg dat data, in navolging van de FAIR-beginselen, zoveel als mogelijk openbaar 
en toegankelijk zijn en voor zover noodzakelijk vertrouwelijk blijven. 

• 15 – Zorg dat inzichtelijk is hoe toegang tot data, softwarecodes en onderzoeksmateriaal 
kan worden verkregen. 

 
Dit betekent dat onderzoeksinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor het voorzien in een 
data-infrastructuur, de duurzame opslag van onderzoekdata en het voldoen aan de FAIR-
principes, ook als dit (deels) uitbesteed is. 
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Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens 
Sinds eind 2005 heeft de VSNU een Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in 
wetenschappelijk onderzoek. Deze gedragscode heeft als belangrijkste richtlijnen dat 
onderzoekers de verzamelde persoonsgegevens enkel en alleen voor het onderzoek mogen 
gebruiken. Dat wil zeggen, ten behoeve van een wetenschappelijke publicatie. Individuen 
mogen in deze publicaties nooit herkenbaar zijn. 
 
De VSNU is in 2017 begonnen met aanpassing van deze gedragscode naar aanleiding van 
de AVG en de verdere digitalisering en veranderingen in de samenleving. Op dit moment is 
de nieuwe code nog niet gereed voor publicatie. Er is meer tijd nodig voor goede teksten, 
die ook aan moeten sluiten bij Europese ontwikkelingen. De Functionarissen 
Gegevensbescherming van de universiteiten hebben de ontwikkeling van de nieuwe 
gedragscode op zich genomen. De verwachting is dat de eerste versie in de loop van 2020 
zal worden gepubliceerd. 
 
 
Gedragscode Gezondheidsonderzoek 
De Gedragscode Gezondheidsonderzoek, ook wel bekend als de code Goed Gedrag, is in 
2004 erkend door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). COREON, een 
commissie van onderzoekers, heeft deze Gedragscode opgesteld om medische gegevens 
verantwoord te gebruiken. De Gedragscode beschrijft voorwaarden waaronder een beroep 
gedaan mag worden op de uitzonderingen voor het vragen van toestemming. Wanneer 
onderzoekers deze Gedragscode volgen, kunnen patiënten en deelnemers aan 
wetenschappelijk onderzoek erop vertrouwen dat hun privacy gewaarborgd is.  
 
Er is veel veranderd sinds 2004, zeker sinds in 2018 de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. COREON heeft daarom het initiatief 
genomen tot actualisering van de Gedragscode. Deze herziening is in november 2019 van 
start gegaan en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. 
 
 
Richtlijn Kwaliteitsborging Mensgebonden Onderzoek 
Deze in 2019 herziene NFU-richtlijn definieert de minimale eisen waaraan het 
mensgebonden onderzoek in de umc’s moet voldoen. In hoofdstuk 9 staat: 
 
“Onderzoeksdata vormen een essentieel deel van een onderzoeksproject. De data moeten 
dan ook op integere, verifieerbare en reproduceerbare wijze worden verzameld en beheerd. 
Dit geldt tijdens alle fasen van het onderzoek, van het verzamelen, opschonen en 
analyseren tot het archiveren en publiceren van de data. De privacy van 
onderzoeksdeelnemers moet tijdens het onderzoek beschermd worden volgens de AVG. 
Bovendien moet het mogelijk zijn om de data te hergebruiken en te delen met andere 
onderzoekers. De NFU onderschrijft de breed toegepaste principes van FAIR 
datamanagement; de data moeten vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), 
uitwisselbaar (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) zijn. Deze principes zijn in dit 
hoofdstuk uitgewerkt en zijn tevens in lijn met de vereisten vanuit wetgeving, de ICH-GCP 
richtlijn, het NFU Handbook for Adequate Natural Datastewardship (HANDS 2.0) en 
toonaangevende subsidiegevers.” 
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Standard Evaluation Protocol  
KNAW, NWO en VSNU hebben een afspraak over de kwaliteitsbeoordeling van onderzoek 
in Nederland. Het huidige protocol (looptijd 2015-2021) wordt in de loop van 2020 vervangen 
door een nieuwe versie (looptijd 2021-2027). 
 
In het huidige protocol zijn de evaluatiecommissies – in het kader van integriteit – ook 
gericht op hoe de onderzoekseenheid omgaat met data en datamanagement. Daarvoor 
moet de onderzoekseenheid in de zelfevaluatie aangeven hoe men met onderzoekdata 
omgaat (“how the unit deals with and stores raw and processed data”). Ook wordt de 
onderzoekseenheid de mogelijkheid gegeven om bij de outputindicatoren aan te geven 
hoeveel/welke datasets men heeft geproduceerd in de evaluatieperiode en in welke mate de 
datasets gebruikt zijn. 
 
Het nieuwe protocol, Strategy Evaluation Protocol geheten, heeft meer aandacht voor 
open science. In de zelfevaluatie moeten vier specifieke aspecten in elk geval aan bod 
komen en daarbij wordt open science als eerste genoemd. Het gaat dan om betrokkenheid 
van stakeholders, datagebruik, openbaarheid van publicaties en andere producten van het 
onderzoek. 
 
“The assessment committee considers the extent to which the research unit involves 
stakeholders, if possible and relevant, in the preparation and execution of the aims and 
strategy. It also considers to which extent the research unit opens up its work to other 
researchers and societal stakeholders in the context of its strategy and policy. Furthermore, 
the committee considers whether the research unit reuses data where possible; how it 
stores the research data according to the FAIR principles; how it makes its research data, 
methods and materials available; and when publications are available through open access. 
Even if Open Science was not yet considered by the research unit for the past period, the 
assessment committee evaluates the unit’s considerations and plans for the future with 
regard to Open Science. 
In the self-evaluation, the research unit reflects on how it involves stakeholders, to which 
extent the research unit opens up its work to other researchers and societal stakeholders, 
how it pays attention to other aspects of open science and what its future plans are in this 
respect.” 
 
In de lijst met mogelijke indicatoren worden als voorbeeld genoemd: 
• Onder de categorie ‘Research products for peers’: Data sets and software 

o Description: the collected research data are organised and classified so they can be 
verified as well as reused. Making relevant data fully FAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable and Reusable) as well as open wherever viable (duly respecting the 
constraints of privacy, sensitivity and intellectual property rights) is a way of opening 
up the research to other researchers and societal stakeholders. The adage ‘as 
open as possible, as closed as necessary’ is valid here. Sharing software and code 
that the unit has developed is an important element not only in making research 
verifiable but also in making it easy for others to reuse. 

• Onder de categorie ‘Use of research products by peers’: Use of data sets, software and 
facilities 
o Description: databases, software and physical research facilities are digital as well 

as physical collections and environments of importance to scientific/scholarly 
research. 
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Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek Hogescholen 
De hogescholen verrichten praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het 
verhogen van de kwaliteit van de hbo afgestudeerden, op het responsief houden van het 
onderwijs én op het innoveren van de beroepspraktijk. 
 
De hogescholen kennen een Kwaliteitszorgstelsel Praktijkgericht Onderzoek. Daarin heeft 
het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016– 2022 (BKO) een centrale plek. In het 
BKO komt het woord ‘data’ slechts eenmaal voor, namelijk in de tabel met indicatoren die 
zicht geven op gebruik en waardering: het gebruik van onderzoekdata bij 
kennisontwikkeling. 
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Bijlage 3. Rapportage panelbijeenkomsten 
 
Vanuit het project zijn in het najaar van 2019 twee panelbijeenkomsten georganiseerd, 
mede om het vertrekpunt uit de startnotitie (september 2019) te toetsen en met deskundigen 
uit de onderzoekswereld te verkennen op welke manier we in Nederland de krachten 
kunnen bundelen als het gaat om de beschikbaarheid van en de zorg voor onderzoekdata. 
 
In deze bijlage worden in enkele punten de belangrijkste uitkomsten van de op 28 oktober 
en 22 november 2019 gehouden panelbijeenkomsten samengevat. Deze samenvatting is 
aan de deelnemers toegestuurd. Hierop zijn alleen instemmende reacties binnengekomen. 
Aan de beide panelbijeenkomsten namen ca. 25 personen deel, verspreid over 
onderzoekers, beleidsmakers en ondersteuners, nationaal en internationaal. Roulerend 
werd gediscussieerd over vier hoofdthema’s aan de hand van vragen vanuit de startnotitie. 
 
A – In de rubricering van diensten (data services) kan op basis van de input een uitbreiding 
en een verfijning aangebracht worden van wat in de startnotitie is opgenomen. Enkele 
voorbeelden: 

• Ondersteuning van onderzoekers in de aanvraagfase (DMP en DPIA invullen) en bij 
de uitvoering van het onderzoek (datastewardship) 

• Explicieter de ondersteuning benoemen voor het FAIR maken van onderzoekdata 
• Aandacht voor de software bij de datasets 
• Aandacht voor de beleidsontwikkeling 
• Meer aandacht voor datagebruikers (nu nog teveel beperkt tot ‘dataproducenten’)  

B – De meeste diensten zijn (al dan niet internationaal) in voldoende mate beschikbaar voor 
onderzoekers. Wat mist is de coördinatie, uniformering, afstemming. Er is overlap en 
versnippering van diensten. Verder vindt men de ‘hardware-kant’ redelijk ingevuld, maar er 
is een tekort aan de ‘mensen-kant’, de ondersteuning. 
 
C – Aanvullend is er behoefte aan (de volgende diensten): 

• Coördinatie, overzicht (dienstencatalogus) 
• Eindgebruikersdiensten 
• Samenwerkingsomgevingen (VRE’s) 
• Veilige omgevingen (in relatie tot bijv. AVG en de Wet Mensgebonden Onderzoek) 

D – Als knelpunten in relatie tot diensten worden genoemd: 
• De onduidelijkheid voor onderzoekers: Wat kan en wat moet? De her en der 

gehanteerde terminologie is ook niet eenduidig. 
• Wettelijke kaders, zoals de privacywetgeving (AVG) 
• (lange termijn) financiering van datamanagement (in relatie tot de projectmatige 

financiering van onderzoek) 
• Versnippering van het datalandschap. Er wordt teveel langs elkaar heen gewerkt, en 

het wiel steeds opnieuw uitgevonden. Wie doet wat? 
• Cultuur van onderzoekdata delen is nog geen gemeengoed, ontbreken van 

incentives voor onderzoekers 
• Er is een tekort aan ondersteuning van de onderzoekers 
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• In het algemeen worden onderzoekers nog te weinig betrokken, is het onderwerp 
nog te veel een beleidskwestie en top-down 

E – Als good practices worden benoemd: 
• Domeinbrede samenwerking, zoals bij CLARIAH, ODISSEI en Health-RI 
• Nationale partijen als SURF (en ook DANS, 4TU.ResearchData en ELIXIR) die de 

infrastructurele kant kunnen verzorgen 
• De opkomst en stimulering van DCC’s en datastewardship 
• Het trainingsaanbod vanuit RDNL 
• Centraal geregelde dataopslag in het Amerikaanse Genbank 
• Financiering en stimulering van data delen en datastewardship door de Britse 

onderzoek financier Wellcome Trust 

F – Het onderscheid tussen generieke en discipline- of domeinspecifieke diensten is niet 
altijd gemakkelijk aan te geven. In het algemeen geldt dat de pure basisinfrastructuur 
(hardware en generieke software) als generieke dienst wordt gezien. Hetzelfde geldt voor de 
basiskennis en trainingen daarvoor. Zodra het onderzoek zelf meer in beeld komt, is het 
logisch om meer disciplinegerichte diensten te organiseren. Overigens zijn de verschillen 
tussen disciplines erg groot. 
 
G – Het is niet goed mogelijk om aan te geven welke domeinen wel / niet goed 
georganiseerd zijn als het gaat om research data management. De generaliserende en 
voorzichtige indruk is dat beta/medisch voorligt op alfa/gamma. 
 
H – Als succesfactoren worden genoemd: 

• Erkenning van research data management, in beleid en praktijk 
• Belang / waarde van data en research data management 
• Voldoende financiering, ook voor de periode na het onderzoek 
• Laagdrempeligheid van de diensten (waarbij Zenodo als voorbeeld genoemd wordt) 
• Veilig (concurrentie- of persoonsgevoelige) data kunnen delen  
• Cultuur van samenwerking 

I – Het is niet eenvoudig om aan te geven welke diensten binnen een instelling dan wel op 
nationaal niveau beschikbaar moeten zijn. Het lijkt dat hierin een economische afweging het 
meest passend is. Dat wil zeggen, op nationaal niveau indien het generiek genoeg is en/of 
efficiënter op dat niveau aangeboden kan worden (schaalvoordelen). Plus alles wat het 
belang van een afzonderlijke instelling overstijgt. 
 
J – Als goede voorbeelden van internationaal (deels commercieel) geleverde datadiensten 
werden genoemd: Carpentier, Copernicus DIAS, CoreTrustSeal, DataCite, Dataverse, 
Discovery (Google), DMP online, Dryad, DTL, ELIXIR, Europeana, Figshare, Github, 
Mendeley, Orcid, Wikidata, Zenodo (CERN). Plus subject specifieke data archieven zoals 
Gen Bank, Proteïne DB, NASA DB, EGA (European Genomics Archive), BBMRI Directory, 
SHARE, ESS, GGP, WLCG / EGI (voor de CERN-experimenten), GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility) en IVOA (International Virtual Observatory). 
 
K – Over het gebruik van commerciële diensten lopen de meningen uiteen. Aan de ene kant 
speelt de angst voor afhankelijkheid, hoge kosten, verlies van toegankelijkheid of zorgen 
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over de privacy. Het ‘eigenaarschap’ van de data en de controle daarover moet dan ook niet 
uit handen gegeven worden. Aan de andere kant heerst er een zekere nuchterheid: 
commerciële partijen kunnen de diensten soms beter leveren. Hoe dan ook moeten de data 
(ook door commerciële partijen) met open standaarden en FAIR beschikbaar gesteld 
worden. 
 
L – In het algemeen is er bezorgdheid over de gebrekkige samenhang tussen wat op 
instellings-, nationaal en internationaal niveau georganiseerd wordt. Er is sprake van 
verwarring, concurrentie, inefficiëntie. Het ontbreekt aan een gemeenschappelijk 
referentiekader en een gezamenlijke roadmap en er zijn teveel spelers. Ook wordt in dit 
kader gewezen op de kloven tussen de werelden van onderzoekers, beleidsmakers, 
infrastructuur aanbieders en ondersteuners. 
 
M – De voorlopige lijst van instelling overstijgende overlegstructuren voor research data 
management kan gemakkelijk aangevuld worden met andere gremia. Tegelijkertijd geldt dat 
onderzoekers hier nauwelijks bij betrokken zijn. In elk geval heerst de overtuiging dat hier 
wat te winnen valt (overlap reduceren). Ook moet duidelijk worden welk gremium welke rol 
heeft op nationaal niveau. 
 
N – Er is in Nederland meer afstemming/coördinatie/regie nodig als het gaat om: 

• Helderheid in dienstenaanbod 
• Gemeenschappelijke taal 
• Zichtbaar maken wat internationaal reeds beschikbaar is of gebeurt 
• Generieke ICT-infrastructuur 
• Incentives voor onderzoekers 
• Afsprakenstelsel, standaarden 
• Langetermijn financiering voor infrastructuur voor onderzoekdata 
• Doelmatigheid en schaalvoordelen 

O – Nationale regie voor research data management wordt niet altijd geaccepteerd of 
gewenst. Er moet een duidelijke balans zijn. De eigen autonomie van onderzoekers en 
instellingen wordt nog altijd gewaardeerd. Tegelijkertijd wordt meer nationale regie gewenst 
om de genoemde knelpunten op te lossen en vooruitgang te boeken op het terrein van FAIR 
data. 
 
P – In Europees / internationaal verband zou meer afstemming moeten zijn als het gaat om: 

• Beschikbaarheid van repositories en andere e-diensten 
• (domein)standaarden 
• Koppeling van voorzieningen 
• Oplossen van complexe vraagstukken, bijvoorbeeld over eigenaarschap van data, 

wat te doen met afgeleide data, verhouding met commerciële partijen 
• Uitventen good practices, show cases 
•  

Q – Op 12 november 2019 verscheen vanuit TU Delft een blogpost ‘New Landscapes on the 
Road of Open Science: 6 key issues to address for research data management in The 
Netherlands’. In de tweede panelbijeenkomst werd hier enkele malen naar verwezen. De 
zes onderwerpen zijn: 



 

NPOS (2020) Eindrapport Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap  82 

• Cultural and Technical Infrastructure for Confidential Data. “To create a systematic 
infrastructure (of both digital tools and human expertise) we need a clear plan, a 
broad nation-wide coalition of partners, all of whom have clearly defined roles and 
responsibilities. And of course to embed this in the wider international context.” 

• Encouragement for discipline-specific guidance and standards. “Encouraging 
disciplinary communities to come together and start discussing the challenges and 
possibilities for FAIR data would be a great start. This is not just a technical 
discussion; it is about building networks of engaged people to discuss these topics.” 

• Creating a Web of Incentives. “Within the Netherlands, we need more innovative, 
nation-wide tactics from our national bodies to implement the ‘web of incentives’ 
needed to implement Open Science. It’s more than funding bodies simply demanding 
that projects share their data.” 

• Building Capacity for Training. “This won’t work by institutions working by 
themselves. (…) we need to have serious investment in capacity building 
programmes and establish a network of digital research support desks throughout 
the Netherlands and Europe.” 

• Transparant Governance / Coordinated Action. “So we need much better 
coordination, and smarter routes of governance. We can start by being more 
transparent. What is each organisation doing, what is its role and responsibilities, 
where is it going? This is the first milestone in openness.” 

• Open Infrastructures for Research. “Outsourcing the most crucial pieces of scholarly 
communication infrastructure to commercial providers is risky. (…) So we 
desperately need viable, sustainable open source alternatives: Open Scholarly 
Infrastructures. Ideally developed in collaboration between consortia of academic 
institutions. There are already some efforts, such as the Invest in Open Infrastructure 
initiative. However, we desperately need better coordination, more strategic support, 
resources and investment to make it happen and to make these efforts a priority – 
not only nationally, but also internationally.” 
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Bijeenkomst 28 oktober 2019 
  
Aanwezig waren: 
• Marjo Bakker, KNAW / NIOD 
• Erik van den Bergh, Wageningen UR 
• Antal van den Bosch, KNAW / Meertens 

Instituut 
• Maurice Bouwhuis, SURF 
• Jan-Willem Brock, Universiteit Leiden 
• Michiel van Haarlem, NWO-I / ASTRON 
• Rob Hooft, DTL / ELIXIR-NL & Vrije 

Universiteit 
• Ruben Kok, DTL, Health-RI 
• Santje van Londen, Ministerie van OCW 
• Wouter Los, Universiteit van 

Amsterdam 
• Karel Luyben, Nationaal Coördinator 

Open Science 
• Lucas van der Meer, Erasmus 

Universiteit 
• Rob van Nieuwpoort, Netherlands 

eScience center 
• Jacco van Ossenbruggen, NWO-I / CWI 

& Vrije Universiteit 
• Luuk Renfurm, SURF / SURFsara 
• Arjen van Rijn, NWO-I / Nikhef 
• Miriam Roelofs, NWO-I 
• Pieter Schipper, NWO 
• Herbert van de Sompel, KNAW / DANS 
• Chris van der Togt, KNAW / NIN 
• Ingeborg Verheul, SURF / LCRDM 
• Ans Vollering, KNAW 
• Melle de Vries, KNAW 
 
Afgemeld: 
• Pearl Dykstra, Erasmus Universiteit 
• Ben Giepmans, UMCG 
• Darco Jansen, VSNU 
• Louis Vertegaal, Jheronimus Academy 

of Data Science 
 
 

Bijeenkomst 22 november 2019 
  
Aanwezig waren: 
• Anton Akhmerov, TU Delft 
• Matthias Bakker, UvA 
• Eveline van den Berg, NWO-i 
• Magchiel Bijsterbosch, SURF 
• Margreet Bloemers, ZonMw 
• Jan-Willem Boiten, Lygature / Health-RI 
• Marcel Das, CentERdata 
• Ron Dekker, CESSDA 
• Alastair Dunning, TU Delft / 

4TU.ResearchData 
• Celia van Gelder, DTL 
• Wouter Haak, Elsevier / Mendeley Data 
• Henk Harmsen, KNAW / DANS 
• Paul Hofman, TU Eindhoven 
• Hans de Jonge, NWO 
• Willem Jan Knibbe, Wageningen 

University & Research 
• Jennifer Kockx, Ministerie van OCW 
• Hylke Koers, SURF 
• Ruben Kok, DTL, Health-RI 
• Gerrit Meijer, Health-RI / NKI 
• Barend Mons, GO FAIR 
• Miriam Roelofs, NWO-i 
• Erik van Sebille, Universiteit Utrecht 
• Laurents Sesink, Universiteit Leiden 
• Eefke Smit, International Association of 

STM Publishers 
• Ronald Stolk, Rijksuniversiteit 

Groningen 
• Aliaksei Vasilevich, TU Eindhoven 
• Melle de Vries, KNAW 
• Wilma van Wezenbeek, TU Delft / 

Library 
 
Afgemeld: 
• Rob Diemel, ZonMw 
• Peter Hilbers, TU Eindhoven 
• Tobias Kuhn, Vrije Universiteit 
• Rens van de Schoot, Universiteit 

Utrecht 
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Bijlage 4. Rapportages werkbezoeken 
 
In de periode december 2019 – maart 2020 zijn bij diverse kennisinstellingen in het 
nationale onderzoeksveld werkbezoeken gebracht. Doelstelling van deze werkbezoeken 
was de eerste aanzet van de verkenning, zoals vastgelegd in de startnotitie, aan te vullen 
c.q. te valideren, good practices en knelpunten scherp in beeld te krijgen, om op basis 
daarvan de beoogde roadmap voor optimalisering van het nationale datalandschap te 
kunnen invullen. Bij alle werkbezoeken is steeds gesproken met zowel onderzoekers (van 
verschillende disciplines en loopbaanfases) als ondersteuners (centraal en decentraal). 
 
 
Afgelegde werkbezoeken  
• Erasmus Universiteit Rotterdam 
• Radboud Universiteit Nijmegen 
• Rijksuniversiteit Groningen 
• Technische Universiteit Delft 
• Technische Universiteit Eindhoven 
• Universiteit van Amsterdam 
• Universiteit Leiden 
• Universiteit Maastricht 
• Universiteit van Tilburg 
• Universiteit Twente 
• Universiteit Utrecht 
• Vrije Universiteit 
• Wageningen University & Research 
• KNAW 
• NWO-I 
• TNO 
 

 
Daarnaast zijn besprekingen 
geweest met: 
 
• Delegatie van NFU en Health-

RI, met het oog op de stand van 
zaken bij de umc’s 

• Delegatie vanuit hogescholen 
 

 
De verslagen van de werkbezoeken zijn steeds voor aanvulling en correctie voorgelegd aan 
de gesprekspartners. De verslagen zijn hieronder in deze bijlage opgenomen, nadat eerst 
een samenvatting geboden wordt. 
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Samenvatting 
 
Bij de meeste instellingen is voor wat betreft research data management (soms als 
onderdeel van een groter geheel: research support) sprake van: 
• Algemeen beleidskader waarin gestreefd wordt naar FAIR data in overeenstemming 

met relevante wet- en regelgeving, dat nader uitgewerkt is/wordt in faculteitsbeleid of 
protocollen.  

• Bij enkele universiteiten is/wordt een audit of inventarisatie uitgevoerd om de naleving 
van het beleid te controleren. 

• Instellingsbreed projectenprogramma (voor open science, research data management 
of research support) om uitvoering te geven aan het beleid, al dan niet met extra 
financiering. 

• Een centraal loket (afdeling/contactpunt/eenheid) gericht op ondersteuning (een data 
competence center [i.o.], meestal een virtuele samenwerking van minimaal bibliotheek 
en ICT dienst) 

• Datastewards in de faculteiten of instituten (aanstelling daarvan loopt zeer uiteen, in 
termen van formatie, functieprofiel/inschaling en takenpakket). 

• Belangrijk aandeel in de ondersteuning betreft de assistentie bij het invullen van een 
data management plan (DMP), al dan niet met een tool (DMPonline). Promovendi bij de 
Erasmus Universiteit moeten ieder jaar hun DMP een update geven. 

• Op de website wordt vaak veel ondersteunende informatie over research data 
management en soms ook een dienstencatalogus aangeboden. 

• Vanuit centrale en/of decentrale eenheden worden opslagfaciliteiten aangeboden. 
Enkele universiteiten hebben een eigen datarepository en/of een eigen GitHub of GitLab 
instantie. 

• Vaak is ook sprake van verwijzing naar voorzieningen bij SURF, DANS en 
4TU.ResearchData. 

• Daarnaast wordt door onderzoekers gebruik gemaakt van een breed scala van externe 
faciliteiten (zoals Code Ocean, Dropbox, Dryad, EMBL-EBI, Figshare, GBIG/NLBIF, 
Genbank, Google cloud, HPC cloud, ISRIC WDS-Soils, Mendeley, OSF, Pangaea, PDB, 
Talkbank, Wormbase, Zenodo), maar het overzciht daarover ontbreekt. 

• Voor documentatie van werkzaamheden in bijvoorbeeld een laboratorium wordt wel 
gebruik gemaakt van Electronic Lab Notebook.  

• Ook zijn er lokaties waar geëxperimenteerd wordt met Virtual Research Environments. 
• Registratie van datasets in het onderzoekinformatiesysteem. Bij De Radboud 

Universiteit is daarbij een voorziening geboden voor upload van de data naar DANS-
EASY. 

• Er worden trainingen en workshops aangeboden voor beleidsmatige en technische 
aspecten van research data management. Deze trainingen worden in toenemende mate 
verplicht gesteld (in elk geval aan promovendi). 

• Enkele universiteiten bieden ook onderwijs in data science aan voor bachelor- en 
masterstudenten. 

• Er is een open science community met geïnteresseerde onderzoekers (voorlopers) 
waarin ervaringen worden uitgewisseld, via social media en in laagdrempelige 
bijeenkomsten. 

 
In de universiteiten wordt vaak met tevredenheid geconstateerd dat onderzoekdata een 
verbindend thema is, niet alleen tussen onderzoekers en ondersteuners, maar ook tussen 
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de ondersteunende afdelingen (academische zaken, bibliotheek, informatiemanagement, 
ICT, juridische zaken). 
 
Samenwerking 
Nagenoeg alle instellingen werken voor dit onderwerp samen in de nationale verbanden van 
NPOS, SURF, DANS, Health-RI/DTL, LCRDM, Netwerk Digitaal Erfgoed en UKB 
(werkgroep research data). De universiteiten werken hierin vaak ook samen met het 
plaatselijke umc of de plaatselijke hogeschool (zoals met de UvA en HvA), in regionaal 
verband (Delft-Leiden-Rotterdam), in consortiumverband (zoals de vier TU’s) en ook in 
internationaal verband (CESAER, CESSDA, GO-FAIR, IASSIST, iDCC, LIBER, RDA). Ook 
wordt in dit kader de functie van de nationale en internationale grootschalige infrastructuren 
genoemd. 
 
Good practices 
In de werkbezoeken zijn de volgende punten van trots c.q. sterke punten c.q. good practices 
benoemd: 
• Brede samenwerking tussen de verschillende beleids- en ondersteunende afdelingen als 

het gaat om de zorg voor onderzoekdata. Bij de Erasmus Universiteit is zelfs sprake van 
geïntegreerde ondersteuning voor open science, grants, ethics, legal & research 
management vanuit één afdeling. 

• Geïntegreerde procedure voor interne toetsing van projectaanvragen (data, ethisch, 
juridisch, privacy) bij de Universiteit van Tilburg 

• Checklist voor keuze van dataservices vóór, tijdens en na onderzoek: Leiden Research 
Data Service Catalog 

• Dienstencatalogus bij Rijkuniversiteit Groningen en Universiteit Maastricht 
• Gecertificeerde repositories, zoals het archief van 4TU.ResearchData, EASY van DANS, 

de repositories van het KNAW Humanities Cluster en Dataverse van Universiteit van 
Tilburg 

• Andere (niet gecertificeerde) repositories, zoals Donders Repository17 bij de Radboud 
Universiteit en YODA18 bij de Universiteit Utrecht 

• OpenML.org, een online open science platform met open data, modellen en taken, een 
community voor machine learning, opgezet vanuit de TU Eindhoven. 

• De verbinding van datamanagement met onderwijs, onderzoek en waardecreatie en het 
denken in ketens, zoals dat gebeurt in het Wageningen Data Competence Center. Dat 
wordt binnen en buiten de WUR gewaardeerd en is noodzakelijk, om te kunnen voorzien 
in het bepalen van nut en noodzaak, en financiering. 

• Betrokkenheid van onderzoekers bij de aanpak van research data management. Bij de 
TU Delft zijn Datachampions aangesteld bij alle faculteiten. Zij fungeren als 
ambassadeurs voor de aanpak van FAIR data. 

• Show cases (Universiteit Maastricht) en user stories (Universiteit Utrecht), als 
aansprekende voorbeelden van open science/FAIR data. 

• Initiatieven gericht op publiek-private samenwerking met partijen buiten de universiteit, 
zoals AMDEX in Amsterdam en Health Data Portal in Eindhoven 

 
 

                                                 
17 Per 1 september 2020 zal dit een universiteitsbrede repository zijn: Radboud Data Repository. 
18 YODA is in een proces van certificering, wordt nog in 2020 verwacht. 
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Knelpunten 
De in de werkbezoeken genoemde knelpunten kunnen gerubriceerd worden in de volgende 
zeven categorieën: 
 
Bewustwording 
• In het algemeen is er nog onvoldoende bewustzijn van de noodzaak voor open science 

en in het bijzonder goed databeheer bij (vooral senior) onderzoekers. Open science en 
FAIR data worden als een extra last ervaren. De toegevoegde waarde van het delen van 
data wordt nog niet door iedereen gezien. 

• Ook is er nog veel onduidelijkheid, er is gebrek aan standaarden/consensus over voor 
wat (en wat niet), hoe en waar opgeslagen moet worden. Een ieder lijkt zijn eigen weg te 
moeten vinden als het gaat om open science en FAIR data. 

 
Capaciteit 
• Onderzoekers moeten steeds meer doen, niet alleen de combinatie van onderwijs en 

onderzoek en het zorgen voor projectfinanciering, maar ook het voldoen aan steeds 
weer nieuwe voorwaarden. Het kost veel tijd om data en metadata compleet te maken 
en te archiveren. Het is een vak apart. 

• Ondersteuning voor research data management in de zin van datastewards is daarom 
zeer welkom. Ook is er behoefte aan data scientists, inclusief technisch onderlegde 
datastewards/research software engineers. 

• Er is echter een risico data datastewards teveel op hun bordje krijgen: 
subsidieaanvragen, research data management, beveiliging, privacy etc. Het werven van 
goede datastewards is niet eenvoudig. 

 
Deskundigheid 
• Behalve een inhaalslag in bewustwording is er ook een inhaalslag nodig als het gaat om 

deskundigheid met betrekking tot open science en research data management. 
• Belangrijk onderwerp is de omgang met bedrijfs- en persoonsgevoelige data en in het 

bijzonder de privacywetgeving (AVG, hoe omgaan met anonimisering en encryptie), 
maar ook algemene vaardigheden in het omgaan met onderzoekdata, de regels 
daarvoor (bijv. bewaartermijnen, zorgplicht wetenschappelijke integriteit) en duidelijkheid 
over de beschikbare faciliteiten en infrastructuren daarvoor. 

• Onderzoekers hebben ook behoefte aan een meer praktische vertaalslag van hoe men 
in het eigen vakgebied kan zorgen voor FAIR data. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met 
oudere (legacy) data die niet voldoen aan de (nieuwste) standaarden? En wat te doen 
met Linked Open Data? 
 

Erkenning 
• De transitie naar open science en FAIR data staat of valt met waarderen en belonen van 

het wetenschappelijk werk in deze richting. Dat is echter nog onvoldoende aan de orde. 
Er zijn ook geen eenvoudige ‘metrics’ als basis voor de waardering. 

• Er is voor veel disciplines een cultuurverandering nodig in het doen van onderzoek, 
zeker als het gaat om het interoperable en reusable maken van onderzoekdata. 

• Het idee dat voor zorgvuldig databeheer geen geld beschikbaar is, werkt belemmerend. 
Goed databeheer is vaak nog steeds een sluitpost aan het einde van een 
onderzoeksproject. De term ‘FAIR’ heeft bovendien negatieve connotaties: “alles moet 
open”, “mosterd na de maaltijd”. 
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Financiering 
• Grootste knelpunt in dit opzicht is dat het meeste onderzoek projectmatig gefinancierd 

wordt, terwijl voor de langdurige beschikbaarstelling van onderzoekdata structurele 
financiering nodig is. 

• Er is op dit moment ook onvoldoende inzicht in de kosten van research data 
management op de langere termijn (infrastructuur, personeel etc.). 

• Voor een transitie naar open science, inclusief de inzet van datastewards, zijn nu te 
weinig faciliteiten en middelen om aan alle verwachtingen te voldoen, er moeten dus 
keuzes gemaakt worden. 
 

Infrastructuur 
• De huidige technische infrastructuur is vanuit diverse invalshoeken opgezet en kent nog 

diverse beperkingen. Bijvoorbeeld als het gaat om de omgang met bedrijfs- of 
persoonsgevoelige data. Sommige faciliteiten hebben beperkingen als het gaat om de 
omvang van datasets of professioneel bestandsbeheer, dan wel het koppelen van 
datasets onderling en/of datasets met rekenfaciliteiten. 

• Datasets zijn her en der opgeslagen, binnen en buiten de universiteit, maar niet altijd 
goed gestructureerd en ook niet altijd goed gedocumenteerd. 

• Er zijn verschillende certificeringen voor repositories, maar de meeste repositories zijn 
nog niet gecertificeerd. 
 

Governance 
• Het ontbreekt op verschillende niveaus (binnen kennisinstellingen en ook op nationaal 

niveau) aan gecoördineerde besluitvorming, waardoor regelmatig spraakverwarring 
voorkomt (geen eenduidige begrippen) en op veel plekken het wiel steeds opnieuw 
uitgevonden wordt. 

• Er is een kloof tussen onderzoekers en ondersteuners. Onderzoekers zijn vaak geneigd 
alles zelf doen, ondersteuners weten onderzoekers met hun diensten niet altijd te 
bereiken. 

• Binnen de universiteit is niet altijd een dekkende projectregistratie waardoor het moeilijk 
is om inzicht te krijgen in hoever het staat met research data management. 

 
Overige aandachtspunten 
In het verlengde van de knelpunten zijn in de werkbezoeken de volgende aandachtspunten 
genoemd als het gaat om de inrichting van het nationale datalandschap: 
• In het algemeen zijn er veel positieve initiatieven op het gebied van open science. Grote 

uitdaging is om de ontwikkelingen te harmoniseren, te richten en onderling af te 
stemmen. 

• Vergeet daarbij niet het eerste geldstroom onderzoek, waar in de meeste gevallen 
geen speciale vereisten aan gesteld worden. 

• Het belang van (disciplinespecifieke) standaarden kan niet voldoende benadrukt 
worden. Overigens kunnen nationale standaarden (zoals voor een 
datamanagementplan) te ver afstaan van wat in een specifieke discipline nodig is. Het is 
bijvoorbeeld in veel disciplines essentieel om aan te blijven sluiten op, en/of te 
participeren in, internationale disciplinespecifieke samenwerkingsverbanden, gebruiken 
en standaarden. 

• Bij de verzameling van data treden grote verschillen op. Data kunnen de uitkomst zijn 
van metingen, kunnen gesimuleerd worden, maar er kunnen ook datasets gekocht 
worden. Dat heeft ook gevolgen voor juridische aspecten (zoals eigendomsrechten). 
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• De FAIR principes klinken goed, hoe toe te passen in de verschillende disciplines en 
situaties. “Er wordt overschat hoeveel onderzoekdata geschikt zijn voor hergebruik.” 

• Houd onderzoekdata, software en documentatie zoveel mogelijk bij elkaar in één 
omgeving, om het onderzoek te kunnen reproduceren. 

• Hoe kan gegarandeerd worden dat onze onderzoekdata niet ‘uitverkocht’ worden aan 
commerciële partijen zoals uitgevers door platformisering en lock-in? 

• Nationale initiatieven op dit terrein als CLARIAH, DTL, ELIXIR en Health-RI zijn niet 
overal bekend. 

• Vergeet niet om ook in het bachelor- en masteronderwijs aan dacht te besteden aan 
open science en FAIR data. 

• Het zou goed zijn als de verbinding gelegd werd met andere onderdelen van Open 
Science, zoals Open Access en mogelijk toekomstige bewegingen, zoals Open Citations 
en Open Peer Review. 

• Regulering roept weerstand op, terwijl een beetje ‘push’ (bijvoorbeeld met 
privacywetgeving en ethische commissies) ook wel weer werkt. 

• Leiderschap en voorbeeldgedrag is essentieel voor het bereiken van de nodige 
transitie naar open science en FAIR data. 
 

Aanbevelingen 
In de werkbezoeken werden de volgende aanbevelingen gedaan met het oog op de 
optimalisering van het nationale datalandschap, geclusterd in de eerder genoemde 
rubrieken. 
 
Bewustwording 
• Investeer in bewustwordingsprogramma’s en incentives voor open science en voor de 

ethische en juridische aspecten bij research data management. Focus bij de aanpak 
hiervan op studenten en jonge onderzoekers, de rest kan volgen. 
 

Capaciteit 
• Investeer in voldoende datastewards op instituutsniveau (zo dicht mogelijk bij het 

onderzoek). 
• Zorg voor voldoende kennis om met name juridische vragen rondom research data 

management te beantwoorden (bijvoorbeeld als het haat om verwerkersovereenkomsten 
in het kader van de AVG). 
 

Deskundigheid 
• Zorg dat de nieuwe ‘Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in 

wetenschappelijk onderzoek’ snel beschikbaar komt. Onduidelijkheid over de omgang 
met persoonsgegevens zorgt ervoor dat men minder snel data wil delen. 

• Zorg voor disciplinespecifieke protocollen en standaarden voor de omgang met data 
voor, tijdens en na het onderzoek (incl. aandacht voor metadata). 

• Zorg op nationaal niveau voor disciplinespecifieke expertisecentra, ook voor de 
verbinding met wat internationaal beschikbaar is. Investeer op nationaal niveau in het 
oplossen van specialistische vraagstukken. In het LCRDM netwerk is niet altijd de 
capaciteit/expertise aanwezig. Er is daarnaast behoefte aan versterking en borging van 
de kennis van datastewards. Investeer in professionalisering van datastewards, inclusief 
functieprofielen, een nationaal curriculum, certificering en carrièrepaden. 
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• Zorg ervoor dat (binnen de universiteit of nationaal) een portal is waarin alle benodigde 
kennis en ervaring opgenomen is en de beschikbare diensten en tools gemakkelijk te 
vinden zijn. Breng hierbij ook good practices van research data management goed in 
beeld. 

• Zorg voor een doorlopende leerlijn over open science en research data management, in 
bachelor-, master- en PhD-opleidingen. 

• Het trainen van onderzoekers en ondersteuners vraagt de komende tijd veel aandacht 
(hier moet een achterstand ingehaald worden). Coördinatie hiervan zou het beste op 
nationaal niveau kunnen gebeuren, met aandacht voor zowel generieke competenties, 
discipline specifieke en technische competenties. 

• Laat de institutional (ethical) review boards meer van elkaar leren en met elkaar 
uitwisselen.  

Erkenning 
• Maak het erkennen en waarderen van (inspanningen voor) open science concreet. De 

transitie naar Open Science kan alleen maar slagen als hier incentives voor komen, bijv. 
tijd en geld voor het FAIR maken van data en software. Het moet normaal zijn dat je niet 
alleen een artikel publiceert, maar ook de data en software beschikbaar stelt. Hier kan 
NWO in de financiering voor zorgen, maar ook kunnen instellingen bij 
loopbaanbeslissingen een punt van maken. 

• Zorg voor herkenbare en geaccepteerde (UFO, FUWAVAZ en HBO-) profielen voor de 
nieuwe databeroepen (datastewards, research software engineers e.d.).. 

• Geef aandacht aan het (stimuleren van) datagebruik/hergebruik van data in plaats van 
de nadruk te leggen op datamanagement. 

Financiering 
• Ontwikkel beleid en een financieel kader om infrastructuur te ontwikkelen en 

onderhouden voor de langdurige beschikbaarstelling van onderzoekdata (na afloop van 
het project). 

• Zorg op nationaal niveau voor financieringsinstrumenten om data te verzamelen (grote 
datasets) en die ook nationaal beschikbaar te stellen. 

Infrastructuur 
• Kies voor een meer gezamenlijke aanpak van de (generieke) uitdagingen op het terrein 

van de infrastructuur voor research data management. Bijvoorbeeld op het terrein van 
archivering van data hoeven universiteiten niet eigen oplossingen te ontwikkelen. 

• Streef naar meer integratie als het gaat om de beschikbare data repositories in 
Nederland met het oog op vergroting van het hergebruik en beperking van de 
onderhoudskosten. 

• Het is prettig als er nationaal één loket is voor de nationale datadiensten. 
• Ontwikkel diensten voor a) het omgaan met bedrijfs- of persoonsgevoelige gegevens en 

b) virtual research environments (VRE’s). 
• Ontwikkel alleen datadiensten als daar concrete behoefte aan is bij onderzoekers en 

zorg dat de goed getest worden voordat ze in gebruik genomen worden. Ontwikkel 
alleen laagdrempelige voorzieningen voor opslag en samenwerking (zoals YODA van 
UU). 



 

NPOS (2020) Eindrapport Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap  91 

• Betrek bij de optimalisering van het datalandschap ook de rekenfaciliteiten en de 
software. Zonder deze voorzieningen heb je niets aan de data. 

Governance 
• Kies voor een meer gemeenschappelijk perspectief in Nederland als het gaat om 

research data. Stel een meer dwingende agenda of nationaal beleidskader op voor 
research data management, met concretere doelstellingen en richtlijnen zoals met Plan 
S. Nu werken allerlei partijen langs elkaar heen en worden er geen knopen doorgehakt. 
Er is behoefte aan meer sturing op het gebied van dataopslag om de huidige 
versnippering te beperken.  

• Ontwikkel een gezamenlijke architectuur en meer gezamenlijk standpunt ten opzichte van 
partnership met bedrijven die op dit terrein een rol spelen. 

• Richt een nationaal orgaan op ten behoeve van bijvoorbeeld het vaststellen van concrete 
standaarden). Kennisinstellingen houden daarbij wel hun eigen verantwoordelijkheid. De 
huidige nationale gremia (zoals LCRDM en UKB) vragen veel tijd die niet altijd 
beschikbaar is en dan blijft het ook nog wel vrijblijvend. Er is behoefte aan een nationaal 
coördinatiecentrum, als verbinder in een goed georganiseerd datanetwerk, waarbij 
bedrijven kunnen aansluiten. Regie moet op hoog (ministerieel) niveau. 

• Creëer op nationaal niveau moet één knooppunt/liaison naar de EOSC en internationale 
communities rondom research data management.  

• De regelgeving rondom (de implementatie van) datamanagement en ook het toezicht 
daarop mag wel wat strenger. In de graduate schools worden nu al diverse eisen gesteld, 
maar dat zou ook uitgebreid kunnen worden naar datamanagement. Bijvoorbeeld: 
verplichte cursus aan de start van promotieonderzoek, verplichten van het gebruik van 
ontologieën en standaarden, zonder zorgvuldige archivering van onderzoekdata geen 
promotie. 

• Zorg voor een betere positionering van LCRDM. Breng focus aan in de kennisuitwisseling 
en samenwerking op nationaal niveau. LCRDM heeft nu met de aanpak via werkgroepen 
de goede aanpak, dit moet goed aangesloten worden op de samenwerking tussen de 
DCC’s en de aanpak van ICT-vraagstukken. Een nationale data organisatie moet werken 
als een sterk nationaal netwerk van DCC’s. Eigenlijk is er behoefte aan een ‘RDA-op-
nationaal-niveau’. 

• Zorg dat beleid en praktijk goed aan elkaar verbonden blijven. Top-down en bottom-up 
benaderingen combineren. Zorg wel voor goede betrokkenheid van onderzoekers en de 
disciplinaire verbanden. Onderzoekers moeten het belang inzien. Organiseer 
besluitvorming over allerlei aspecten rondom research data management als een 
gezamenlijk proces (door consensus) op nationaal niveau. 

• De sturing op (de implementatie van) research data management moet langs dezelfde lijn 
als de sturing op onderzoek. Langs die lijn kunnen ook het beste de randvoorwaarden 
worden ingevuld. 

• Vereenvoudig het overvolle veld van diensten, initiatieven, voorschriften en gremia in 
relatie tot Open Science, zonder daarbij de verbinding met de kennis en ervaring in het 
onderzoeksveld te verliezen. Het nationale datalandschap is nu versnipperd. Daar is 
meer regie en samenwerking nodig. 
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• Verlies bij het voorgaande niet het internationale perspectief uit het oog, bijvoorbeeld als 
in andere landen nog heel anders met de waardering van open ocience om wordt 
gegaan. 

Zie ook de aanbevelingen in de recente blog vanuit TU Delft: ‘New Landscapes on the Road 
of Open Science: 6 key issues to address for research data management in The 
Netherlands’ (November 2019). 
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Erasmus Universiteit Rotterdam 
Werkbezoek op 10 januari 2020 
Gesproken met: Lennard Bockenforde (PhD student), Nynke de Groot (EDSC), Rob 
Menheere (informatiemanager, CIO Office), Frank van Oort (hoogleraar School of 
Economics), Paul Plaatsman (EDSC), Jeroen Rombouts (coördinator RDM, Erasmus 
Research Services), Britt Swartjes (PhD student) 
 
Algemeen 
De Erasmus Universiteit kent sinds 2017 een research data management baseline protocol. 
Promovendi zijn verplicht om training te volgen in de onderwerpen integriteit/data/privacy en 
ze moeten ieder jaar hun data management plan up to date maken. 
Recent is rechtstreeks onder het CvB (rector) een afdeling Research Services gestart. 
Hiervoor wordt een stuurgroep geformeerd. De drie pijlers van het gelijknamige programma 
zijn: toolbox (products & services), datastewardship (support) en herijking van strategie en 
beleid.  
 
Voorzieningen 
• Opslag voor de korte termijn: netwerkschijven, SURFdrive, dropbox for enterprise en de 

EUR Document Vault 
• Opslag voor de langere termijn: EUR repository, DANS 
• Op korte termijn start de implementatie van Figshare als datavoorziening voor de EUR. 
• Qua tooling wil men graag gebruik maken van wat door SURF in samenwerking met 

andere universiteiten ontwikkeld wordt (o.a. iRods/YODA en research drive). 
• Er wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om papers te publiceren op 

SSRN.com.  
• Op centraal niveau worden workshops in research data management aangeboden, 

algemeen maar ook gericht op het gebruik van tools en de omgang met 
privacywetgeving. 

• Centrale ondersteuning (ook voor het opstellen van data management plannen) vindt 
plaats vanuit het Erasmus Data Service Center (EDSC). 
 

Samenwerking 
Op dit terrein wordt met name afgestemd met de regionale samenwerkingspartners 
(Erasmus Medisch Centrum, Universiteit Leiden en TU Delft) om kansen voor samenwerking 
te identificeren. Aan de nationale netwerken en organen als LCRDM, SURF en UKB en 
internationale zoals IASSIST, iDCC, LIBER en RDA netwerken wordt in sommige gevallen 
actief bijgedragen en in sommige gevallen alleen gevolgd. 
 
Trots op 
• De organisatie van de privacy officers: centraal en bij elke faculteit. 
• Combinatie van thema’s RDM, Open Science, Grants, Ethics, Legal en Research 

Management binnen één afdeling. Dit biedt een goede uitgangspositie om zichtbaarheid 
voor onderzoekers en bestuurders te vergroten en meerwaarde door afstemming tussen 
thema’s te realiseren. 

• Enkele initiatieven ‘binnen’ faculteiten, zoals RDM in labs, data management protocollen, 
ondersteuning bij software ontwikkeling en opzetten nationale research infrastructuren 
(Odissei). 
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Knelpunten 
• Onderzoekers lijken veelal nog hun eigen weg te moeten vinden op het vlak van 

research data management (beschikbare ondersteuning en vindbaarheid van expertise 
is nog te beperkt (binnen en buiten de EUR)). Datamanagement is ook niet overal 
onderwerp van gesprek. 

• Er is een gebrek aan standaarden/consensus over voor wat (en wat niet), hoe en waar 
opgeslagen moet worden. O.a. welke maatregelen afdoende zijn voor de verschillende 
classificaties van onderzoeksgegevens. Onduidelijkheid over compliancy vormt een 
hoge drempel voor gedragsverandering. 

• De toegankelijkheid van betaalde datasets kan vereenvoudigd worden. Bij de microdata 
van CBS is het goed geregeld qua infrastructuur. Het combineren van dit soort data is 
echter niet eenvoudig. Hier zou iets voor geregeld moeten worden. 

• Beperkte middelen en IT-ontwikkelcapaciteit leiden tot begrenzing daadkracht. 
 
Overige aandachtspunten 
• Bij de economische faculteit wordt veel gebruik gemaakt van microdata van bijvoorbeeld 

CBS en betaalde datasets. In dergelijke projecten worden geen eigen data verzameld. 
• Er is in het algemeen een groeiend bewustzijn ten aanzien van research data 

management. Grote uitdaging is om de ontwikkelingen te richten en onderling af te 
stemmen. Ook is er nog een vertaalslag naar de praktijk nodig. Slechts twee faculteiten 
hebben een datasteward. 
In de RDM community worden andere faculteiten veelal door een beleidsmedewerkers 
en/of informatiemanager vertegenwoordigd. 

• Veel vragen die binnenkomen hebben te maken met de privacywetgeving. 
• Er wordt al gewerkt aan het bij elkaar brengen van de procedures voor integriteit, privacy 

en research data management plan reviews . De leidende visie is om de onderzoeker 
maximaal te ontzorgen, zodanig dat bijvoorbeeld vanuit het data management plan 
automatisch de benodigde tools worden aangeboden (als een Virtual Research 
Environment). 

• Regulering roept weerstand op, terwijl een beetje ‘push’ ook wel weer werkt. 
 
Aanbevelingen 
• Er is behoefte aan een nationaal orgaan met gezag (voor bijv. het vaststellen van 

concrete compliancy standaarden), maar er zijn wel aarzelingen bij een nationaal 
instituut. Instellingen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De huidige 
nationale gremia (zoals LCRDM en UKB) vragen echter veel tijd die niet altijd 
beschikbaar is en dan blijft het ook nog wel vrijblijvend.  

• Zoek naar de gemene deler en investeer in tooling en compliant systemen (bijv. 
SURFsara in iRODS/YODA, VRE, etc.). 

• Het helpt als er (binnen de universiteit of nationaal) een portal is waarin de benodigde 
kennis en ervaring en de beschikbare diensten en tools gemakkelijk te vinden zijn. 

• Ontwikkelen van een gezamenlijke architectuur en meer gezamenlijk standpunt ten 
opzichte van partnership met bedrijven die een rol spelen in de RDM keten. 
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Radboud Universiteit Nijmegen 
Werkbezoek op 10 februari 2020 
Gesproken met: Rob Gommans (datasteward bij Behavioural Science Institute), Franke van 
der Molen (beleidsmedewerker onderzoek bij Academic Affairs, secretaris van de stuurgroep 
RDM), Stephan Mols (UHD bij Institute for Culture and History), Ger Pruijn (hoogleraar bij 
Institute for Molecules and Materials), Jan Rijnders (Informatiemanagement), Aart van 
Stekelenburg (PhD student bij Behavioural Science Institute) – Mijke Jetten (projectmanager 
RDM support) was op het laatste moment verhinderd. 
 
Algemeen 
Het onderzoek van de Radboud Universiteit is ondergebracht in 15 onderzoeksinstituten. De 
universiteit werkt sinds eind 2013 met een algemeen beleidskader voor research data 
management. Vanaf dat moment is een programma RDM gestart met drie lijnen: beleid, 
infrastructuur en ondersteuning. Voorzitter van het CvB is voorzitter van de stuurgroep. Alle 
onderzoeksinstituten hebben het centrale beleid toegespitst op het eigen onderzoek en een 
datasteward aangesteld. Sinds 1 januari 2020 zijn de Universiteitsbibliotheek, 
Informatiemanagement en ICT Services samengevoegd in de divisie Information Services. 
Voor het komend academisch jaar wordt het beleid aangescherpt met de richtlijn dat alle 
onderzoekdata bij publicaties minimaal Findable en Accessible zijn. 
 
Voorzieningen 
• In het onderzoekinformatiesysteem Metis is een interface aangebracht om (meta)data te 

registreren en om data te uploaden naar DANS-EASY. 
• Voor de opslag van onderzoekdata wordt gebruik gemaakt van lokale opslagfaciliteiten 

(netwerkschijven) en ook van Dryad, OSF, SURFdrive en ook Dropbox. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van DataverseNL. Onderzoekers hebben hierin keuzevrijheid. 

• Er wordt gewerkt aan een Radboud Data Repository (bij het Donders Institute al in 
gebruik). De opslagkosten worden doorberekend aan de instituten. 

• Binnen Radboudumc is een samenwerkingsomgeving ontwikkeld: DRE. Dit wordt samen 
met SURF en andere umc’s doorontwikkeld (ANDREA). Wellicht ook voor Radboud 
Universiteit interessant. 

• Alle onderzoeksinstituten hebben een datasteward aangesteld, maar de beschikbare tijd 
varieert van 0 tot 1 fte. 

• Op centraal niveau is een RDM Support team, waar de datastewards en ook 
onderzoekers met hun vragen terecht kunnen. 

• Vanuit RDM Support en ook vanuit instituten worden trainingen in RDM verzorgd, ook op 
maat. Sommige instituten stellen deze training verplicht. 

• Er is een website (https://www.ru.nl/rdm/) met checklist en allerhande informatie over de 
voorbereiding, het verzamelen, verwerken en archiveren van data. 

• Een eigen DMP tool 
 
Samenwerking 
Op dit terrein wordt samengewerkt met de gebruikelijke partijen, zoals SURF, DANS, 
LCRDM en UKB. Ook wordt voor dit onderwerp nauw samengewerkt met Radboudumc. 
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Trots op 
• Goede insteek bij de aanpak van RDM: een algemeen kader en uitwerking op 

instituutsniveau, met beschikbaarheid van centrale ondersteuning. 
• Repository die bij het Donders Institute ontwikkeld is. 
• Samenwerking binnen de universiteit: dienst- en discipline-overstijgend. 
 
Knelpunten 
• Binnen de universiteit is geen dekkende projectregistratie waardoor het moeilijk is om 

inzicht te krijgen in hoever het staat met research data management. 
• Werken vanuit Open Science en RDM principes staat of valt met waarderen en belonen 

van het wetenschappelijk werk. Er is echt een cultuurverandering nodig. 
• Onderzoekers weten niet altijd wat ze precies moeten doen en waar ze terecht kunnen 

voor wat betreft research data management. 
• Kosten voor data opslag worden niet (vanuit de faculteit) vergoed. 
 
Overige aandachtspunten 
• De transitie naar FAIR (en in het bijzonder Interoperable en Reusable) is een langdurig 

traject. Sowieso mag over FAIR nog wel langer nagedacht worden. wordt daar nu niet 
teveel aan opgehangen? Is het voor alle disciplines wel even relevant? 

• Het bachelor- en masteronderwijs wordt verzorgd vanuit de faculteiten. Ook hier wordt 
echter met data gewerkt en hier zou dus in de aanpak ook aandacht voor moeten zijn. 
Met ingang van het nieuwe academisch jaar komt er een centrale voorziening voor 
(F&A) registratie en opslag van data behorende bij BA en MA scripties 

• In het algemeen hebben onderzoekers het gevoel dat het databeleid van bovenaf is 
opgelegd. Men ziet de noodzaak c.q. toegevoegde waarde er niet van in en ziet het 
gauw als tijdverspilling. 

• Doordat binnen het Behavioural Science Institute iemand volledig beschikbaar is als 
datasteward, is binnen dat instituut het bewustzijn t.a.v. RDM vrij groot. Ook is het bereik 
met trainingen vrij groot. 

• Nationale initiatieven op dit terrein als CLARIAH, DTL en ELIXIR zijn niet overal bekend. 
• Hoe is research data management te monitoren? 
 
Aanbevelingen 
• Investeer in bewustwordingsprogramma’s en incentives voor research data 

management. 
• Focus bij de aanpak op studenten en jonge onderzoekers, de rest kan volgen. 
• De bottom-up aanpak zou aangevuld moeten worden met een sterkere top-down 

facilitering, bijvoorbeeld met projectregistratie, een samenwerkingsomgeving. 
• Zoek op nationaal niveau meer samenwerking op infrastructuur: in veel gevallen 

ontwikkelen we dezelfde dingen. 
• Er is behoefte aan meer sturing op het gebied van dataopslag, binnen de universiteit en 

ook nationaal, om de huidige versnippering te beperken. 
• Zorg dat er snel een nieuwe ‘Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in 

wetenschappelijk onderzoek’ beschikbaar komt. Onduidelijkheid over de omgang met 
persoonsgegevens zorgt ervoor dat men minder snel data wil delen. 
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Rijksuniversiteit Groningen 
Werkbezoek op 16 december 2019 
Gesproken met: Joke Bakker (datamanager), Christina Elsenga (dataconsultant), Christina 
Englert (secretaris ethische commissie), Vera Heininga (postdoc), Bernard Nijstad 
(hoogleraar), Jan Herman Veldkamp (MT-lid UB), Marijke Verheij (hoofd Research & 
Innovation support CIT), Sarah Willemsen (beleidsmedewerker) 
 
Algemeen 
De RUG werkt al sinds 2013 aan dienstverlening op het terrein van onderzoekdata. Sinds 
2015 is er universitair beleid, dat nu wordt herzien, mede n.a.v. recente audits op wat 
decentraal in de afgelopen periode bereikt is. Op dit moment wordt ook toegewerkt naar een 
Groningen Data Competence Center (GDCC), waarin de Research Data Office (RDO, 
inhoudelijke ondersteuning) en de Data Federation Hub (DFH, meer gericht op 
ondersteuners, samenwerking met UMCG) samengevoegd worden. 
 
Voorzieningen 
• Voor de opslag en/of archivering van data en code wordt gebruik gemaakt van 

netwerkschijven, Code Ocean, Dryad, Pangeae, DataverseNL, DANS Easy, Zenodo, 
Talkbank, Wormbase, PDB en OSF. 

• Op de universitaire website is veel informatie over RDM voor onderzoekers te vinden. 
• Bijna alle faculteiten/instituten hebben richtlijnen en enkele hebben een datasteward. 

Faculteiten kunnen gebruik maken van de centrale voorzieningen, zoals het RDO. 
• Er is een RDMP Web tool voor invullen datamanagementplan. 
• Onderzoekers kunnen gebruik maken van Research Work Spaces (RIS). 
• Ondersteuning voor onderzoekers en ondersteuners is beschikbaar bij het RDO. Ook 

voor hulp bij uitvoeren van bijvoorbeeld Data Protection Impact Assessments en ERC 
ethical assessments. 

• Er wordt een basistraining RDM aangeboden vanuit RDO. Deze is echter niet verplicht. 
• Er is ook een Minor ‘Data Wise: data science in society’. 
• Sinds oktober 2019 is er een actieve Open Science Community Groningen (met meer 

dan 140 leden, op vrijwillige basis), waarin onderzoekers elkaar adviseren, good 
practices uitwisselen en elkaar ontmoeten, ook in bijeenkomsten, trainingen en 
workshops. 

 
Samenwerking 
Op dit terrein is er samenwerking met UMCG, nationaal met LCRDM, NFU, NPOS, RDNL, 
SURF, UKB en internationaal met OpenAIRE, RDA, The Guild en U4 (laatste twee zijn 
Europese universitaire netwerken). Voor training op het gebied van RDM wordt 
samengewerkt met RDNL, MANTRA, CESSDA, LCRDM, DTL. 
 
Trots op 
• Er is echt sprake van samenwerking tussen de verschillende beleids- en 

ondersteunende diensten en onderdelen van de RUG en ook met UMCG en met alle 
studenten en onderzoekers in het OSCG. 

• No-wrong-door policy en korte lijnen binnen de universiteit.  
• Betrokkenheid van decanen in de stuurgroep voor de vorming van het GDCC. 
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Knelpunten 
• Onbekendheid van onderzoekers met bestaande infrastructuren. 
• De hanteerbaarheid van de privacywetgeving (AVG) in relatie tot onderzoek en ook 

richting de participanten (die niet altijd goed weten waar ze wel/niet mee instemmen). 
• Inzicht in de kosten van RDM. Het ontbreekt aan structurele financiering van de 

dienstverlening en financiering door funders kan logischer. 
• De toegevoegde waarde van RDM (zoals de zin van het data delen) is onvoldoende 

duidelijk. Data blijven nu nog te vaak binnen het domein van de onderzoeker (op de 
persoonlijke netwerkschijf). 

• Er is een kloof tussen onderzoekers en ondersteuners. Onderzoekers zijn vaak geneigd 
alles zelf doen, ondersteuners weten onderzoekers met hun diensten niet altijd te 
bereiken. 

Er wordt verwezen naar de recente blogpost van TU Delft library met zes belangrijke 
uitdagingen voor RDM. 
 
Overige aandachtspunten 
• Er is nog veel meer bewustwording nodig t.a.v. RDM, in het onderwijs maar ook bij 

senior onderzoekers. 
• Als data afkomstig zijn van externe organisaties, dan is (afhankelijk van wat in het 

consent formulier staat) extra zorgvuldigheid geboden, zeker als het ook nog eens 
persoonsgevoelige data zijn. 

• Een datasteward die aanspreekpunt is, goed benaderbaar is en tijd heeft, helpt bij het 
opstellen van een DMP en de weg weet te vinden naar diverse opslagfaciliteiten is erg 
belangrijk. Er is op dit gebied immers veel beschikbaar, maar onderzoekers weten het 
niet altijd goed te vinden. 

 
Aanbevelingen 
• De krachten kunnen op nationaal niveau meer gebundeld worden. 
• Erkennen en waarderen van (inspanningen voor) open science is cruciaal. 
• Zorg voor een doorlopende leerlijn over open science, in bachelor-, master- en PhD-

opleidingen. 
• Een meer dwingende agenda of nationaal kader voor RDM, met concretere 

doelstellingen en richtlijnen zoals met Plan S, zou behulpzaam zijn. Nu werken allerlei 
partijen langs elkaar heen en worden er geen knopen doorgehakt. 

• Zorg dat beleid en praktijk goed aan elkaar verbonden blijven. Top-down en bottom-up 
benaderingen combineren. Het universiteitsbeleid voor open science moet praktisch 
vertaald worden in concrete richtlijnen (per discipline). 

• Met nationale opslagfaciliteiten zoals DataverseNL kunnen commerciële partijen (w.o. 
uitgevers) beter op afstand gehouden worden. 

• Er is meer personele capaciteit nodig om RDM mogelijk te maken, nu nog veel op 
vrijwillige basis. 

• Op nationaal niveau zouden er financieringsinstrumenten moeten komen om data te 
verzamelen (grote datasets) en die ook nationaal beschikbaar te stellen. 

• De institutional (ethical) review boards kunnen meer van elkaar leren en zouden meer 
met elkaar moeten uitwisselen. Hier wordt hard aan gewerkt, zowel aan organisatie, 
overleg als aan platform voor delen van informatie. 
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Technische Universiteit Delft 
Werkbezoek op 13 januari 2020 
Gesproken met: Alastair Dunning (research data services + 4TU.Research Data), Sian 
Jones (postdoc en Data Champion), Gary Steele (hoogleraar en Data Champion), Mark 
Schenk (ICT innovatie), Marta Teperek (coördinator datastewardship), Anke Versteeg 
(secretaris Open Science programma) 
 
Algemeen 
TU Delft heeft eind 2019 een strategisch programma voor open science gestart (looptijd 
2020-2024, budget 3 M€), waarin FAIR data en FAIR software belangrijke onderdelen zijn. 
Al langer heeft de universiteit kaders en plannen voor open science (met onder meer een 
Research Data Framework Policy), maar nu ook een programma waarin meer strategisch de 
verbindingen met de primaire taken van de universiteit gelegd worden. 
 
Voorzieningen 
• ICT services van TU Delft biedt interne onderzoekers in Delft vooral basale 

opslagvoorzieningen, maar is nog zoekende naar andere vormen van ondersteuning 
voor RDM. 

• DataverseNL. Dit wordt binnen de TU Delft echter nauwelijks gebruikt. 
• Binnen projecten wordt ook gebruik gemaakt van commerciële diensten zoals DropBox, 

Google cloud e.d., maar hier is vanuit centraal niveau geen zicht op.  
• Data archief van 4TU.Research Data, vooral gebruikt vanuit Delft. 
• Electronic Lab Notebooks (in pilot) 
• Voor de opslag van (versies van) software, ook voor data management wordt gebruik 

gemaakt van GitHub. TU Delft biedt een lokale GitLab instantie aan. 
• Binnen de universiteit heeft elke faculteit een datasteward voor de inhoudelijke 

ondersteuning van onderzoekers bij research data management. 
• Ook zijn er nu ca. 60 Data Champions, die als een soort ambassadeur voor 

datastewardship en FAIR data fungeren. Zij zijn ervoor om elkaar te motiveren en 
anderen te enthousiasmeren, netwerken op te bouwen. 

• Op centraal niveau is ondersteuning en training beschikbaar. 
 
Samenwerking 
Op dit terrein is er samenwerking met de regionale samenwerkingspartners (EUR, 
Universiteit Leiden en de betreffende UMC’s), zeker na de recente aankondiging van 
intensivering van de samenwerking in het algemeen. Verder wordt in 4TU verband 
samengewerkt, maar dan vooral via de disciplines. Op nationaal niveau is er aansluiting bij 
SURF, LCRDM, NPOS, UKB en DTL. En op internationaal niveau wordt vooral gebruik 
gemaakt van de RDA (een formalisatie is in voorbereiding) en het netwerk van technische 
universiteiten CESAER. 
 
Trots op 
• Het nieuwe universitaire strategische programma voor open science. 
• De beschikbaarheid van datastewards en data champions in de faculteiten. 
• Green village-Delft: innovatie-accelerator met test-lab faciliteiten voor publiek-private 

projecten. 



 

NPOS (2020) Eindrapport Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap  100 

 

Knelpunten 
• Het ontbreken van een helder kader en toereikende infrastructuur voor de omgang met 

bedrijfs- en persoonsgevoelige data. Er is bijvoorbeeld ook vraag naar wanneer en hoe 
te anonimiseren. 

• Er is vooral behoefte aan data scientists, inclusief technisch onderlegde data 
stewards/research software engineers. 

 
Overige aandachtspunten 
• Niet in alle projecten worden eigen data verzameld. En ook als er data in een project 

geproduceerd worden, dan is het niet altijd relevant voor anderen (want te complex, te 
theoretisch). 

• Veel data worden verzameld in opdracht van of in samenwerking met bedrijven. Dan 
gaat het vaak om gevoelige of commerciële data die niet zomaar gedeeld kan worden. 

• De behoeften aan diensten en ondersteuning verschilt enorm per discipline. Er wordt 
nadrukkelijk een oproep gedaan om niet teveel te generaliseren over 
wetenschapsdomeinen heen. Ontwikkeling van datastewardship moet per discipline 
kunnen worden ingericht, in internationale aansluiting. 

• Nationale partijen zoals SURF moeten niet als zelfstandige partij hun eigen diensten 
promoten. Ze moeten meer een platform aanbieden, een gefedereerd model voor 
gezamenlijke ontwikkeling van datadiensten. 

 
Aanbevelingen 
• Ontwikkel op nationaal niveau diensten om verantwoord met (bedrijfs- of persoons-) 

vertrouwelijke data om te gaan. 
• Er moet geïnvesteerd worden in het ontwikkelen en/of beter zichtbaar maken van 

(erkende) disciplinaire standaarden voor research data management. Leg onderzoekers 
echter geen standaarden op, maar faciliteer onderzoekers in het uitwerken van 
standaarden en afspraken voor hun domein. 

• Het trainen van onderzoekers en ondersteuners vraagt de komende tijd veel aandacht 
(hier moet een achterstand ingehaald worden). Coördinatie hiervan zou het beste op 
nationaal niveau kunnen gebeuren, met aandacht voor zowel generieke competenties, 
discipline specifieke en technische competenties. 

• Breng focus aan in de kennisuitwisseling en samenwerking op nationaal niveau. LCRDM 
heeft nu met de aanpak via werkgroepen de goede aanpak, dit moet goed aangesloten 
worden op de samenwerking tussen de DCC’s en de aanpak van ICT-vraagstukken. Een 
nationale data organisatie moet werken als een sterk nationaal netwerk van DCC’s. 
Eigenlijk is er behoefte aan een ‘RDA-op-nationaal-niveau’. 

• Organiseer besluitvorming over allerlei aspecten rondom research data management als 
een gezamenlijk proces (door consensus) op nationaal niveau. SURF moet hierin veel 
meer ruimte geven aan samenwerking met universiteiten in het gezamenlijk ontwikkelen 
van een gefedereerde aanpak. 

Zie ook de aanbevelingen in de recente blog vanuit TU Delft: ‘New Landscapes on the Road 
of Open Science: 6 key issues to address for research data management in The 
Netherlands’ (November 2019). 
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Technische Universiteit Eindhoven 
Werkbezoek op 29 januari 2020 
Gesproken met: Pieter van Gorp (UD), Stephan Heunis (promovendus, oprichter van open 
science community aan de TU/e), Peter Hilbers (hoogleraar, voormalig decaan en voorzitter 
van de stuurgroep Research Data Management), Paul Hofman (manager research support), 
Mark Scheffer (information manager research), Joaquin Vanschoren (UD, telefonisch). 
 
Algemeen 
De TU/e is bezig met vernieuwing van het databeleid (uit 2017) in het kader van een al 
langer lopend programma voor RDM. Hiermee is de ambitie geformuleerd om 
onderzoekdata tijdens de gehele research life cycle op een manier te kunnen verwerken, 
waarbij de onderzoeksactiviteiten efficiënt ondersteund worden, samenwerkingen 
gefaciliteerd worden, waarbij bescherming wordt geboden tegen dataverlies, en 
onderzoekdata beter vindbaar, toegankelijk en (her)bruikbaar wordt gemaakt. 
Dit streven komt overeen met het globale streven om de zgn. FAIR principes te 
implementeren voor omgang met onderzoekdata. Hierbij kijkt de TU/e nadrukkelijk naar de 
mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaande RDM voorzieningen en infrastructuur waar 
mogelijk, om de voordelen van gedeelde expertise en schaalgrootte te benutten en verdere 
integratie met andere voorzieningen en repositories op termijn mogelijk te maken. 
 
De voorzieningen moeten onderzoekers laagdrempelig de mogelijkheid bieden om datasets 
gekoppeld aan publicaties te deponeren in geaccepteerde repositories. Gerelateerde 
onderdelen waar aan gewerkt wordt binnen het programma voor onderzoek: beschikbaar 
stellen van infrastructuur voor RDM (multi-tiered dataopslag, samenwerkingsomgeving, 
archiefsysteem, workflow tools); integratie van diensten (dataopslag, software, 
rekenfaciliteiten, vre omgevingen); research software management (o.a. eigen GitLab 
omgeving); een portaal specifiek gericht op gemeenschappelijk medisch onderzoek (Health 
Data Portal); project TU/e Living Lab binnen de ‘smart campus’-programmalijn, en 
vernieuwingen t.a.v. administratie en registratie van onderzoek output (CRIS etc.). 
 
Voorzieningen 
• Voor de opslag van data tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van lokale 

(decentrale) opslagfaciliteiten, centrale netwerkopslag-faciliteit (‘Zadara’), en 
DataverseNL. Recent is besloten om ResearchDrive van SURF universiteitsbreed uit te 
rollen voor dataopslag in (samenwerkings-) projecten. 

• Voor de opslag van data na het onderzoek (voor de langere termijn) worden de 
onderzoekers verwezen naar gecertificeerde repositories waaronder 4TU.ResearchData, 
DANS-EASY, Dryad en Zenodo. Voor archivering wordt daarnaast gewerkt aan een 
faciliteit gebaseerd op iRODS met diverse onderliggende opslag-lagen (o.a. ‘data 
archive’: het tape-archief van SURF). 

• Het Informatie Expertise Centrum (IEC) levert centrale ondersteuning, met data 
librarians/data stewards die kunnen helpen bij vragen over RDM en het reviewen van 
data management plannen, trainingen en een portal met praktische informatie over 
RDM. Het doel is data stewardship verder te professionaliseren en uit te breiden naar 
facultair niveau en hierbij nauw samen te werken met de Research IT afdeling. 

• Er is een start gemaakt met inzetten van ‘datastewards’ en Research IT medewerkers op 
facultair niveau. Hier moet nog wel een slag in gemaakt worden. 

• Een training op het gebied van RDM wordt binnenkort voor promovendi verplicht gesteld. 
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• Maandelijks zijn er lunch-lezingen over RDM georganiseerd door het Data Science 
Center Eindhoven, Information Management & Services (IMS) en IEC. Doel van deze 
lezingen is het creëren van bewustwording en het uitwisselen van good practices. 

• Er is een informele open science community. 
 
Samenwerking 
Op het terrein van RDM wordt samengewerkt met de gebruikelijke partijen, zoals SURF, 
LCRDM, UKB. TU/e is onderdeel van de 4TU-federatie en daarmee partner in 
4TU.ResearchData. 
 
Trots op  
• Toegevoegde waarde en waardering van de geboden ondersteuning voor RDM. 
• Goede recente samenwerking en verbinding op landelijk vlak, inzet op instelling 

overstijgende samenwerking, niet alles zelf willen doen, maar gezamenlijk optrekken met 
SURF (o.a. RDM regiegroep, werkgroep nationale software repository, etc.) en met de 
UKB om tot goede gemeenschappelijke voorzieningen te komen die voor de 
universiteiten beschikbaar komen.  

• OpenML.org, een online open science platform met open data, modellen en taken, een 
community voor machine learning, opgezet vanuit de TU/e. Share20.eu, 
via https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
84856233211&origin=inward&txGid=90ba28988e20dfd502dc87ef787fc24a. 

• Health Data Portal project, de gedegen aanpak daarvan en de unieke regionale publiek-
private samenwerking (met Philips en drie regionale ziekenhuizen, als onderdeel van 
Health-RI). 

 
Knelpunten 
• Er is vaak spraakverwarring op het terrein van RDM, iedereen hanteert daarbinnen zijn 

eigen terminologie/taal. De gemiddelde onderzoeker gaat daarin zijn eigen weg. We 
moeten (ook op nationaal niveau) minder de verschillen benadrukken en meer wat we 
gemeenschappelijk hebben. 

• De meeste onderzoekdata is niet goed gedocumenteerd. 
• Er is i.h.a. onduidelijkheid over de bewaartermijnen voor onderzoekdata. Eenduidig 

beleid is gewenst. 
• Het is niet duidelijk welke methoden voor financiering van opslag van onderzoekdata 

voor de langere termijn er zijn en er is geen eenduidige beleid voor de financiering 
voorhanden. 

• De opslagvoorziening bij 4TU.ResearchData is niet altijd geschikt, bijvoorbeeld omdat de 
datasets niet volledig openbaar beschikbaar mogen zijn of omdat de datasets te groot 
zijn of enkel voor intern gebruik bewaard moeten blijven (minder curatie nodig en lagere 
kosten). 

 
Overige aandachtspunten 
• Leiderschap en voorbeeldgedrag is essentieel voor het bereiken van de nodige transitie 

in RDM en open science in het algemeen. 
• Standaarden zijn belangrijk voor de uitwisselbaarheid en (her)gebruik van data op 

langere termijn. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Frecord%2Fdisplay.uri%3Feid%3D2-s2.0-84856233211%26origin%3Dinward%26txGid%3D90ba28988e20dfd502dc87ef787fc24a&data=02%7C01%7Cp.p.m.hofman%40tue.nl%7Cb7968bdbb4f5453b262808d7b182906c%7Ccc7df24760ce4a0f9d75704cf60efc64%7C1%7C0%7C637173046636705719&sdata=%2BwzCvfWLCWK33sYdlUdkGl5vKI4CSETtTFzAjtdH7nY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Frecord%2Fdisplay.uri%3Feid%3D2-s2.0-84856233211%26origin%3Dinward%26txGid%3D90ba28988e20dfd502dc87ef787fc24a&data=02%7C01%7Cp.p.m.hofman%40tue.nl%7Cb7968bdbb4f5453b262808d7b182906c%7Ccc7df24760ce4a0f9d75704cf60efc64%7C1%7C0%7C637173046636705719&sdata=%2BwzCvfWLCWK33sYdlUdkGl5vKI4CSETtTFzAjtdH7nY%3D&reserved=0
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• Houd onderzoekdata, software en documentatie zoveel mogelijk bij elkaar in één 
omgeving, om het onderzoek te kunnen reproduceren. 

• Voor AI onderzoek zijn veel meer open datasets nodig, maar dan wel met de goede 
metadata en uitleg erbij. Er is veel meer data aanwezig dat geschikt gemaakt kan 
worden voor AI onderzoek. Het datalandschap is nu te gefragmenteerd. 

 
Aanbevelingen 
• Er moet een duidelijkere nationale agenda, visie en governance komen wat betreft RDM. 

Er zijn nu veel diensten en initiatieven en overleggen naast elkaar, daar kan meer 
gemeenschappelijkheid in gezocht worden vanuit het NPOS. Er zijn verschillende 
overlegorganen en structuren binnen SURF (rdm regiegroep, rdm architectenberaad, 
CSC, rdm dienstencentrum), RDNL, LCRDM, UKB, DTL, etc. 

• SURF is een dienstverlenende organisatie, die een voor Nederland centrale rol kan 
spelen. De agenda moet echter niet door SURF bepaald worden, maar primair gedreven 
door de (behoeften van de) onderzoeksinstellingen (en financiers). De nieuwe 
governance van SURF biedt daarvoor perspectieven. Een gezamenlijke inbreng vanuit 
onderzoekers, ICT en ondersteuners (zoals de bibliotheek) is noodzakelijk. 

• Veel universiteiten zijn nu met iRODS aan de slag gegaan om eigen archiefomgevingen 
te bouwen. Dit vereist voor individuele instellingen een relatief grote investering in 
kennis, tijd en geld. Hier ligt een kans om op nationale schaal een algemene 
archiefomgeving voor universiteiten te realiseren. 

• Ook zijn er binnen RDNL meerdere data repositories. Door nauwere samenwerking of 
systeemintegratie valt mogelijk meer synergie te bereiken en kan men mogelijk 
doorgroeien tot een nationaal repository. Op termijn faciliteert dit ook uitwisseling van 
data tussen universiteiten (interoperability) 

• Er is behoefte aan een nationaal coördinatiecentrum, als verbinder in een goed 
georganiseerd datanetwerk, waarbij bedrijven kunnen aansluiten. Regie moet op hoog 
(ministerieel) niveau. 

• De regels en infrastructuur voor persoonsgevoelige data moeten hoog op de agenda 
staan. 

• De regels en infrastructuur voor (beheer van) software verdienen eveneens aandacht 
(bijv. licentie-beleid, opzet nationaal versiebeheersysteem voor software-ontwikkeling 
tijdens onderzoek). 

• Wees helder in de verantwoordelijkheid van onderzoekers, maar ondersteun ze ook met 
expertise. Er is meer praktische training en ondersteuning nodig, binnen de 
afdelingen/onderzoeksgroepen. Er moet echt geïnvesteerd worden in (operationele) 
datastewards. 

• Er is meer erkenning en financiering nodig om te komen tot beter (meer ‘FAIR’) RDM. 
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Universiteit van Amsterdam 
Werkbezoek op 24 januari 2020 
Gesproken met: Matthias Bakker (beleidsmedewerker Academische Zaken), Paul Boersma 
(hoogleraar taalwetenschappen), Hilde Geurts (hoogleraar psychologie), Dennis Koelma 
(datasteward informatica), Viviën Linger (innovatiemanager ICT Services), Boy Menist 
(hoofd ICT FNWI en datasteward), Mariëtte van Selm (programmamanager RDM). 
 
Algemeen 
De Universiteit van Amsterdam werkt voor de ondersteuning van research data 
management heel nauw samen met de Hogeschool van Amsterdam. Reeds in 2013 is 
hiervoor een gezamenlijk programma gestart. Diverse voorzieningen zijn sindsdien op orde 
gebracht (zie hieronder). Dit jaar start een project voor duurzame archivering, waarbij onder 
meer naar DANS en 4TU.ResearchData gekeken zal worden. Er is een Programmaraad en 
een regelmatig overleg van de datastewards. 
 
Voorzieningen 
• Er zijn centrale richtlijnen voor research data management, eind 2019 herzien. Deze zijn 

op facultair niveau nader gespecificeerd. 
• Er zijn datastewards in alle faculteiten. Deze hebben als primaire taak de ondersteuning 

bij financieringsaanvragen. 
• Bij de UB is een support office ingericht. Ook is er een centrale website met basale 

ondersteuning op het gebied van research data management en worden er workshops 
gegeven. 

• Voor het invullen van een datamanagementplan is er DMP online. Er zijn daarnaast 
plannen voor een research management portaal voor o.a. ethische toetsing. 

• Figshare fungeert als centrale datarepository (niet verplicht). Hiervoor is een 
aanbesteding geweest. De datasets worden vanuit Figshare automatisch in Pure 
geregistreerd.  

• Verder wordt onder meer gebruik gemaakt van GitHub, OSF, SURFdrive en SURF 
Researchdrive (in ontwikkeling). 

• Vanuit ICT Services worden naast netwerkschijven (al dan niet met encryptie) ook 
analytic tools en high performance computing aangeboden. Er zijn pilots met virtual 
research environments en er wordt ook gekeken naar logistieke ondersteuning (de 
workflow bij de ethische toetsing bijvoorbeeld). 

 
Samenwerking 
Op dit terrein wordt samengewerkt met de gebruikelijke partijen, zoals SURF, LCRDM, UKB. 
En dus ook met de Hogeschool van Amsterdam. Uitwisseling tussen onderzoeksinstellingen 
wordt zeer belangrijk gevonden. 
 
Trots op 
• Er is sinds 2012 op dit terrein veel ontwikkeld en tot stand gebracht. De UvA was een 

van de eerste universiteiten die met research data management aan de slag ging. Vanaf 
het begin is dit geïntegreerd aangepakt, in samenwerking met de verschillende diensten. 

• Het Research IT team is sterk in ontwikkeling  
• Amsterdam Data Exchange (AMDEX), een Amsterdams initiatief om veilig data te delen.  
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Knelpunten 
• Aan Figshare kleven beperkingen, bijvoorbeeld op het niveau van bestandsbeheer. 
• Onderzoekers vinden nu nog vaak zelf het wiel uit en willen graag ontzorgd worden om 

te kunnen voldoen aan alle regelgeving. Er is behoefte aan ‘meedenkers’. 
• Datastewards dreigen teveel op hun bordje te krijgen: subsidieaanvragen, research data 

management, beveiliging, privacy etc. 
• Er zijn te weinig faciliteiten en middelen om aan alle verwachtingen te voldoen, er 

moeten dus keuzes gemaakt worden. 
• Financiële instrumenten zijn vaak voor de korte termijn, terwijl voor de ingewikkelde 

voorzieningen op het terrein van research datamanagement vaak een commitment voor 
langere termijn noodzakelijk is. 

 
Overige aandachtspunten 
• Bij eventuele maatregelen voor FAIR data moet ook meer duidelijkheid geboden worden 

over het opslaan en beschikbaar stellen van software. 
• Er zijn veel verwachtingen, ook van de onderzoekers zelf. Het is een uitdaging om die 

verwachtingen te managen. Daarbij geldt ook dat er balans moet zijn tussen decentrale 
autonomie en gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

• Hoe gegarandeerd worden dat onze onderzoekdata niet ‘uitverkocht’ worden aan 
commerciële partijen zoals uitgevers door platformisering en lock-in? 

 
Aanbevelingen 
• Het is belangrijk dat de vernieuwde ‘Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens 

in wetenschappelijk onderzoek’ snel beschikbaar komt. In aansluiting daarop is er 
behoefte aan duidelijke discipline specifieke dataprotocollen. 

• Eventuele nieuwe voorzieningen voor het onderzoek (ook die van SURF) moeten 
nadrukkelijk in pilots getest worden met onderzoekers. Wat hebben ze echt nodig? 

• Er is veel meer expertise en ondersteuning nodig dan nu via de middelen voor 
digitalisering van wetenschap mogelijk gemaakt wordt (impuls DCC’s). 

• Er moet ook werk gemaakt worden van het erkennen en waarderen van de zorg voor 
data en de nieuwe rollen, inclusief een passende opleiding. 

• Er is behoefte aan veilige tools voor onderzoekers die als shared services kostenefficiënt 
op nationaal niveau beschikbaar worden gesteld. 

• Het zou goed zijn om als sector gezamenlijk een datastrategie te ontwikkelen en de 
voorwaarden te bepalen voor de afname van datadiensten om de risico’s van een lock-in 
en platformisering te beheersen. 
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Universiteit Leiden 
Werkbezoek op 6 februari 2020 
Gesproken met: Mareike Boom (research data steward, Faculteit Rechtsgeleerdheid), Erik 
Deul (IT manager bij Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen), Jacko Koster 
(Bestuursbureau Informatiemanagement, programmamanager datamanagement), Tom 
Louwerse (UHD politicologie), Letizia Pablos Robles (UD bij Center for Linguistics), Fieke 
Schoots (UBL/CDS), Laurents Sesink (UBL/CDS), Michael van Vliet (software ontwikkelaar 
bij Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN)), Katy Wolstencroft (UD bij Leiden 
Institute of Advanced Computer Science). 
 
Algemeen 
Universiteit Leiden heeft in 2016 beleid (eigenlijk een reglement) vastgesteld voor 
datamanagement. Verantwoordelijkheid ligt bij de faculteiten/instituten. De huidige facultaire 
c.q. instituutsondersteuning is bottom-up gegroeid. In maart 2020 start het driejarige Leiden 
Research Support programma, waarin datamanagement één van de prioriteiten is 
(subprogramma). Binnen dat programma worden onder meer netwerken voor 1e en 2e-lijns 
ondersteuning opgezet en versterkt. Het reglement voor datamanagement wordt 
geactualiseerd, waarbij de faculteiten vóór de zomer van 2020 met een eigen invulling 
moeten komen. Het palet aan voorzieningen moet nog behoorlijk ingevuld worden. Hiervoor 
worden onder meer pilots met SURF ResearchDrive en iRODS/YODA uitgevoerd, alsmede 
meer discipline specifieke oplossingen. Met centrale impulsfinanciering moeten faculteiten 
datastewards aanstellen. 
 
Voorzieningen 
• Een eigen template voor een datamanagementplan. 
• Centre for Digital Scholarship (CDS), waar onderzoekers terecht kunnen voor 

bijeenkomsten, workshops, vragen en advies over data-gerelateerde onderwerpen. Het 
CDS deelt kennis en informatie via blogs, website en sociale media. 

• Opslag van data gebeurt veelal op lokale schijven, er is geen controle op. Officieel moet 
bij FWN de locatie van de data zes weken voor een promotie aangeleverd worden, 
indien niet publiek toegankelijk, moeten de data zelf aangeleverd worden. “I don't think 
there was a clear procedure for storing the data, for how to leave the data behind after a 
project". 

• Trainingen en workshops voor schrijven van datamanagementparagraaf of 
datamanagementplan, voor datamanagement in de praktijk, eendaagse FAIR-ification 
workshop en maatwerktrainingen op verzoek. Er worden ook trainingen voor 
masterstudenten georganiseerd. 

• Verder wordt gebruik gemaakt van voorzieningen buiten de universiteit: SURFdrive, 
ResearchDrive, Dataverse (zowel Dataverse NL als Harvard Dataverse), GitHub, HPC 
cloud, SURFfilesender, Science Collaboration Zone, storage bij SARA, 
archiveringsexpertise bij DANS, DANS Easy, 4TU.Research Data, Zenodo (en andere 
data archieven), LCRDM netwerk. 

 
Samenwerking 
Op dit terrein wordt samengewerkt met de gebruikelijke partijen, zoals SURF, LCRDM, UKB, 
RDA en GOFAIR. Voor de Universiteit Leiden is verder de samenwerking met LUMC en de 
driehoek met Erasmus Universiteit en TU Delft van belang in dit opzicht. 
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Trots op 
• Centrale ondersteuning vanuit CDS. 
• De breed gevoelde drive om research data management goed aan te pakken. 
• In een discipline als sterrenkunde is alles op orde wat betreft datamanagement. 
• Samenwerking tussen academische zaken, informatiemanagement, bibliotheek en ICT. 
 
Knelpunten 
• Er is geen geschikte tool voor (persoons)gevoelige data. 
• Het doorhakken van knopen, technologische keuzes, traagheid in besluitvorming. 
• Beperkte tijd voor datamanagement en ook een tekort aan capaciteit voor data-experts 

en research support voor ICT. 
• Structurele financiering voor research data management. 
 
Overige aandachtspunten 
• Het delen van data wordt als een verplichting gezien; de toegevoegde waarde wordt 

(nog) niet altijd ingezien. “80% van de data kan niet gedeeld worden. Of je hebt er niks 
aan.” 

• Datamanagement wordt gestimuleerd als het onderzoek langs een ethische commissie 
moet, of vanwege de regelgeving rond privacy. 

• Het ontwikkelen van standaarden voor onderzoekdata is niet eenvoudig. Dit gebeurt in 
de disciplinaire samenwerking vanuit de praktijk, soms ook gedreven door de gebruikte 
instrumenten en software. Maar niet altijd sluiten de standaarden aan op wat elders 
gangbaar is. 

• De aanpak van research data management hangt nu nog veel af van de betrokken 
personen. Ondersteuning op ad hoc basis. Er zijn nog nauwelijks structuren. 

• Bedoeling van de (nationale) Regiegroep RDM is onder meer om de dienstverlening van 
SURF meer te richten. Er zijn nu nog teveel losse diensten; dit zou beter geïntegreerd 
kunnen worden. 

• Wat te doen met legacy data? Capaciteit en expertise ontbreken om deze te ontsluiten. 
 
Aanbevelingen 
• Het nationale datalandschap is nu versnipperd. Daar is meer regie en samenwerking 

nodig. 
• Maak in dat landschap onderscheid tussen data services en de kennisuitwisseling 

tussen vakgenoten (zoals nu bijvoorbeeld gebeurt in verband van LCRDM en UKB). 
• Zorg dat universiteiten meer grip krijgen op nationale dienstverleners als DANS en 

SURF. 
• Het is prettig als er nationaal één loket is voor de nationale datadiensten. 
• Het zou mooi zijn als er een nationale academy komt voor datastewards. 
• Incentives voor datamanagement zijn belangrijk. 
• NWO mag meer verplichtingen stellen. 
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Universiteit Maastricht 
Werkbezoek op 12 februari 2020 
Gesproken met: Greetje Adriaans (promovendus, gastroenterology, telefonisch), Christine 
Arnold (UHD European Studies), Marc Dolman (programmamanager CDDI), Marion Feijge 
(teamcoördinator datamanagement), Anouk Geraets (promovendus geneeskunde), Henk 
van den Hoogen (manager research support, university library), Claudia van Oppen 
(manager Institute of Data Science). 
 
Algemeen 
Universiteit Maastricht onderschrijft de principes van Open Science en biedt haar 
wetenschappers ondersteuning om deze grondbeginselen in de praktijk te brengen en 
wetenschap ‘zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig’ te maken. Het huidige Open 
Science beleid dateert van september 2019. Wat betreft onderzoekdata wil UM uiterlijk in 
2023 volledig FAIR zijn. Er wordt nu gewerkt aan actieplannen per faculteit, om het 
bewustzijn te verhogen en de uitdagingen concreet te maken. 
NB: UM heeft rond de jaarwisseling 2019/2020 te maken gehad met een ingrijpende 
cybercrisis. Dat heeft het bewustzijn rondom zorgvuldig omgaan met de 
informatievoorziening een stevige impuls gegeven. 
 
Voorzieningen 
• Interfacultair Institute of Data Science voor datagedreven onderzoek. 
• Een Community for Data-Driven Insights (CDDI), met maandelijkse bijeenkomsten met 

alle service providers binnen de UM + elk kwartaal een shareholder meeting met de 
frontrunners vanuit alle faculteiten. Er wordt nagedacht hoe dit organisatorisch goed te 
borgen. 

• Research Data Management Portal, met een RDM Guide (met informatie over data in 
alle fasen van het onderzoek), Catalogus van beschikbare voorzieningen (services, tools 
& training) en een platform voor de CDDI community. 

• Binnenkort komt een Data Science Research Infrastructure (DSRI) beschikbaar. 
• Vanaf komend academisch jaar zijn PhD-trainingen verplicht, met daarin ook een 

module over open science en research data management. 

 
UM wil langs de volgende lijnen haar voorzieningen bieden: 
• Data Science coordinates, strengthens and promotes Data Science at Maastricht 

University. Examples: Spearhead new interfaculty initiatives targeting Data Science 
research, education, infrastructure and valorization. 

• Data Stewardship provides general support for all kinds of data-related questions and 
training in the area of policy requirements, guidelines and data management plans. 
Examples: DMP, Legal, Privacy, Training. 

• Data Brokership enables the reuse of data by and for researchers. Examples: 
Disclosure, Connection, Storage of datasets 

• Technology maintains the collection of hardware, software, networks, data centers, 
facilities and related equipment used to support researchers. Examples: DSRI, 
100GB, Life long storage 
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Samenwerking 
Op dit terrein wordt samengewerkt met de gebruikelijke partijen, zoals SURF, DANS, DTL, 
Health-RI, LCRDM en UKB. Ook wordt voor dit onderwerp nauw samengewerkt met MUMC. 
Vraagpunt is hoe (efficiënt) UM via alle geledingen op nationale en internationale initiatieven 
is aangesloten. 
 
Trots op 
• In de aanpak wordt zoveel mogelijk samen opgetrokken tussen onderzoekers en 

ondersteuners. Trots op samenwerking over de grenzen van faculteiten en diensten 
heen en de intensieve samenwerking tussen UM en MUMC. 

• Een Institute for Data Science die de meerwaarde van datagedreven onderzoek kan 
laten ervaren. 

• FAIR showcases binnen de universiteit en hun katalysatorwerking. 
 
Knelpunten 
• De benodigde cultuurverandering in het doen van onderzoek, zeker als het gaat om het 

interoperable en reusable maken van onderzoekdata. 
• Onderzoekers zijn vaak nog veel tijd kwijt om data te verzamelen, te coderen, te 

standaardiseren en compleet te maken. 
• Het beschikken over de juiste expertise in voldoende mate (datastewards, engineers, 

etc.). Sowieso zijn er meer datastewards nodig. 
• Onderzoekers moeten veel doen (onderwijs, onderzoek) met steeds meer 

administratieve werkzaamheden. 
• Behalve voor data zelf is meer aandacht nodig voor tools en voor het kunnen koppelen 

van datasets, binnen en buiten de universiteit. 
 
Overige aandachtspunten 
• Er is voor research data management een duidelijk onderscheid tussen wel en niet 

extern gefinancierd onderzoek. In het eerste geval is er meer bewustzijn en worden de 
funder requirements in het algemeen gevolgd, in het tweede geval is er veel meer 
variatie. Niet in alle gevallen wordt bijvoorbeeld een datamanagementplan gemaakt. 

• Het is niet voor alle onderzoekers even duidelijk waar ze terecht kunnen met vragen voor 
specifieke data services. 

• FAIR software is nog niet goed in beeld bij UM, maar wel op de agenda. 
• Nationale initiatieven als DTL, Health-RI e.d. zijn niet bij de betreffende onderzoekers 

bekend. 
 
Aanbevelingen 
• Bij de aanpak en inrichting van research data management moeten bedrijfsvoering 

motieven niet de doorslag geven. 
• Er is bij onderzoekers meer awareness nodig voor open science en voor de ethische en 

juridische aspecten bij datamanagement. 
• Datamanagement moet standaard onderdeel zijn van de opleiding. Nu wordt nog heel 

veel aan ‘learning by doing’ gedaan, het wiel steeds opnieuw uitgevonden. 
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• Aanvullend op het maken van een datamanagementplan zou er een verplichting moeten 
komen om in overleg met een datasteward invulling te geven aan de beloften in het 
datamanagementplan. 

• Voor promovendi zou een ‘exit-procedure’ moeten komen, waarbij na afloop van de 
PhD-fase gecontroleerd wordt of de achtergelaten data goed gedocumenteerd zijn en 
geschikt voor hergebruik. 

• Er moeten herkenbare en geaccepteerde (UFO-) profielen komen voor de nieuwe 
beroepen (datastewards, research software engineers, etc). 

• Op nationaal niveau is meer uitwisseling nodig als het gaat om data science en 
interoperabiliteit. Er is ook geen netwerk/platform waar onderzoekers en ondersteuners 
elkaar ontmoeten. 

• Indruk is dat op nationaal niveau veel organisaties en platformen actief zijn rondom 
research data management. Dit zou vereenvoudigd kunnen worden. 
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Universiteit van Tilburg 
Werkbezoek op 9 januari 2020 
Gesproken met: Hylke Annema (head of Research Support Team), Joost Driessen 
(vicedecaan onderzoek School of Economics and Management), Pam Dupont 
(beleidsmedewerker research support School of Economics and Management), Hanneke 
Teunissen (Research Data Officer in de Library), Marlien Vos (projectleider Research IT). 
 
Algemeen 
De Universiteit van Tilburg beschikt sinds januari 2018 over centrale Research Data 
Management Regulations (inclusief guideline) die per faculteit nader zijn uitgewerkt, met 
name voor wat betreft de integriteit, minder op het vlak van datamanagement. Dit beleid 
wordt momenteel geactualiseerd. 
Open science staat in het strategisch plan van de universiteit. Overigens kent de universiteit 
vooral onderzoek in het alfa en gamma domein en daardoor relatief kleine datasets. Ook is 
er sprake van relatief veel onderzoek in de eerste geldstroom. 
 
Voorzieningen 
• De meeste data wordt opgeslagen op de netwerkschijven. 
• SURFdrive wordt ook gebruikt voor lopend onderzoek. Binnenkort gaan in diverse 

faculteiten pilots van start met SURFresearchdrive, dat meer mogelijkheden biedt voor 
samenwerking. 

• Verder is Dataverse beschikbaar. Dit wordt echter nog niet veel gebruikt en vooral na het 
onderzoek (voor de archivering). 

• Het onderzoekinformatiesysteem Pure gaat mogelijk binnenkort gebruikt worden voor 
metadata. 

• Twee keer per jaar is er een (niet verplichte) training datamanagement voor 
onderzoekers. 

• Maandelijks zijn er lunch meetings, toegespitst op thema’s rond research data 
management. 

• Er zijn geen datastewards, maar wel per faculteit een data representative (gericht op 
AVG). 

• Op centraal niveau is er een Research Data Office voor ondersteuning (met beperkte 
capaciteit). 

 
Samenwerking 
Op dit terrein is er samenwerking met de gebruikelijke partijen zoals LCRDM, SURF, UKB. 
 
Trots op 
• Er is een geïntegreerde procedure voor toetsing van projectvoorstellen op integriteit, 

privacy en de omgang met onderzoekdata met één formulier en een toetsingscommissie 
per faculteit. Echter: niet alle onderzoek gaat langs de ethische commissie. Bij de School 
of Economics and Management gaat de institutional review board eerst van start met het 
beoordelen van PhD-projecten, vanaf september 2020 ook het andere onderzoek. Bij de 
School of Social and Behavioral Sciences is men al verder in de uitvoering. 

• CoreTrustSeal certificering voor Dataverse. Daar moest veel voor georganiseerd 
worden. 
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Knelpunten 
• Er is nog veel onduidelijk over wat er precies moet gebeuren, wat de concrete eisen zijn, 

bijvoorbeeld ten aanzien van encryptie.  
• Onderzoekers vinden research data management nu nog vooral een administratieve 

last. Het kost veel tijd om data en metadata te archiveren. De positieve kant zou meer 
benadrukt kunnen worden, bijvoorbeeld dat je reputatie toeneemt als je data deelt. 

• Er is centraal en decentraal te weinig capaciteit beschikbaar om de onderzoekers te 
faciliteren. 

 
Overige aandachtspunten 
• Er is wel een zekere bewustwording dat er zorgvuldig met data omgegaan moet worden, 

ook na afloop van het onderzoek, maar dat kan zeker nog versterkt worden. Dat kost tijd. 
• Definities zijn belangrijk. De terminologie rond herbruikbaarheid, FAIR en open kan 

verwarrend zijn. De beschikbaarheid van data vanuit integriteitsperspectief wordt als 
belangrijk gezien. Het nut van de beschikbaarheid van onderzoekdata voor 
medeonderzoekers en/of een breder publiek hangt af van de data. Het meeste 
onderzoek leent zich niet voor een brede beschikbaarheid. 

• Op centraal niveau is geen overzicht welke repositories verder gebruikt worden. OSF? 
Zenodo? 

• Er is een spanning tussen enerzijds onderzoekers zo veel mogelijk vrijheid bieden en 
anderzijds regelgeving en waarborgen voor veiligheid. 

• Voor onderzoek waarbij datasets gekocht worden is de code belangrijk (bijvoorbeeld 
voor simulaties). Die fungeert eigenlijk als de data die in het onderzoek geproduceerd 
wordt. 

 
Aanbevelingen 
• Er is behoefte aan meer richting. Nu zijn er nog verschillen tussen de universiteiten in 

aanpak. 
• LCRDM heeft veel potentie, maar onvoldoende capaciteit om het verschik te maken. Er 

is behoefte aan het beantwoorden van juridische vragen rondom research data 
management, bijvoorbeeld als het gaat om verwerkersovereenkomsten (in het kader van 
de AVG). 

• Orde scheppen in de groepen die op nationaal niveau actief zijn: wie doet wat? 
• Er is ook wel behoefte aan nationale (opslag-) voorzieningen, vanuit schaalvoordelen 

maar ook met het oog op de vindbaarheid. 
• Zorg wel voor goede betrokkenheid van onderzoekers en de disciplinaire verbanden. 

Wees terughoudend met een top-down aanpak. Onderzoekers moeten het belang 
inzien. 
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Universiteit Twente 
Werkbezoek op 14 januari 2020 
Gesproken met: Maarten van Bentum (data librarian), Hans Hilgenkamp (hoogleraar), Monic 
Hodes (projectleider research datamanagement), Hendri Hondorp (ICT accountmanager), 
Maria Kamp (facultaire research support coördinator), Lyan Kamphuis-Blikman (facultaire 
research support coördinator), Nicole Koster (projectleider en buitenpromovendus), Ariana 
Need (hoogleraar). 
 
Algemeen 
Er is een centraal databeleid19 voor research data management (2018), dat op facultair 
niveau waar nodig specifieker aangevuld wordt. Faculteiten hebben een redelijk zelfstandige 
positie. Het onderwerp research data management staat momenteel niet hoog op de agenda 
in de gesprekken tussen de faculteiten en het CvB. Wel staat het onderwerp op de agenda 
van de directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten. Op basis daarvan is nu centraal 
budget beschikbaar gesteld en is een externe projectleider aangesteld. Alle promovendi 
volgen de verplichte cursus research data management in hun eerste jaar. 
 
Voorzieningen 
• In de meeste faculteiten is een ethische commissie, die alle onderzoeksprojecten met 

een ethische component beoordeelt. Focus hierbij is de VSNU-gedragscode en in het 
bijzonder ook privacy. 

• In de gamma wetenschappen gebruikt men zowel bestaande data (archiefdata, 
secondaire analyse van surveys), maar men verzamelt ook zelf data (met experimenten, 
surveys, interviews, focusgroepen en steeds meer verzamelt men data van sociale 
media). 

• Tijdens het onderzoek maakt men gebruik van de opslagfaciliteiten van de universiteit of 
bijvoorbeeld Dataverse of SURFdrive20. 

• Na afloop van het onderzoek worden promovendi geacht hun data incl. metadata ‘in te 
leveren’ bij de eerste begeleider. Ook van de andere onderzoeksprojecten moeten de 
data binnen de universiteit bewaard worden. 

• Voor de archivering wordt gebruik gemaakt van 4TU.ResearchData en DANS. De indruk 
is dat hier niet heel veel gebruik van gemaakt wordt, hoewel de laatste jaren wel een 
stijging is te zien. 

• Er is een cursus voor startende promovendi (verplicht). Daarin zit ook het invullen van 
een data management plan. 

• Bij elke faculteit zijn eenheden voor research support. Niet alle onderzoekers maken 
daar gebruik van, voor een proactieve aanpak ontbreekt vaak de capaciteit. Sommige 
faculteiten waaronder de sociale faculteit hebben het goed op orde. 

• Er worden nu datastewards geworven, maar dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. 

 
 
                                                 
19 https://www.utwente.nl/en/lisa/library/miscellaneous/docs-ru/research-data-policy-ut.pdf 
20 Promovendi zijn volgens het promotiereglement van 2018 verplicht hun data beschikbaar te stellen: De promovendus 
verschaft ook een Engelstalige samenvatting van 250 tot 350 woorden en, indien van toepassing, informatie over de locatie en 
beschikbaarheid van de onderliggende data van het onderzoek in een trusted repository, met inachtneming van wet- en 
regelgeving en mogelijke voorwaarden in overeenkomsten met derden;  
https://www.utwente.nl/en/education/tgs/currentcandidates/phd/downloads/ut-promotiereglement.pdf  

https://www.utwente.nl/en/education/tgs/currentcandidates/phd/downloads/ut-promotiereglement.pdf
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Samenwerking 
Op dit terrein is er samenwerking met 4TU.ResearchData, SURF, LCRDM, UKB (werkgroep 
research data), softwarebedrijven. 
 
Trots op 
• Tool voor Data Management Plan (incl. AVG registratie). 
• ISO-certificering van de centrale opslagvoorzieningen. 
 
Knelpunten 
• Wat doen we met zeer grote datasets (>1 PB) die wel toegankelijk moeten blijven voor 

onderzoek? 
• Wat moet er nu echt open beschikbaar gesteld worden? En hoe anonimiseer je 

onderzoekdata? 
• Wat is nu een goede uitwerking van de zorgplicht voor databeheer in de nationale 

gedragscode voor wetenschappelijke integriteit? 
• Het werven van goede datastewards is niet eenvoudig. 
• De term ‘FAIR’ heeft negatieve connotaties: “alles moet open”, “mosterd na de maaltijd”. 
 
Overige aandachtspunten 
• Binnen de UT is het onderzoek en de data die daarbij gebruikt wordt heel verschillend. 

Het blijft echt maatwerk om hierin de juiste ondersteuning te bieden. 
• Ook het bewustzijn ten aanzien van research data management loopt sterk uiteen. 
• Overigens hebben de onderzoekers begrijpelijk meer behoefte aan praktische richtlijnen 

dan een dik beleidsdocument. Er is al veel weerstand, er moet al zo veel (aanvraagdruk, 
werkdruk e.d.). 

• Er wordt niet altijd realistisch gedacht over open science. Hergebruik van data is lang 
niet overal haalbaar of relevant. Er zijn data die vanwege bedrijfsbelangen en/of privacy 
niet beschikbaar gesteld mogen worden, of zelfs vernietigd. 

 
Aanbevelingen 
• Het is wenselijk dat minimaal op universitair niveau en mogelijk op nationaal niveau een 

centrale repository beschikbaar komt voor de opslag van onderzoekdata na afloop van 
het onderzoek, vanwege integriteit/replicatie of met het oog op hergebruik. 

• Ook zou het goed zijn als op een centrale plek alle benodigde informatie goed 
beschikbaar is. 

• Voor de omgang met zeer gevoelige data moeten eenduidige protocollen en 
voorzieningen (zoals datalabs) beschikbaar gesteld worden. 

• Er mag wel wat meer externe druk, controle komen op datamanagement. Nu is het 
allemaal nog heel vrijblijvend, ook van de kant van financiers. 

• Graag investeren in: 
o Laagdrempelige voorzieningen voor opslag en samenwerking (zoals YODA van UU). 
o Datastewards die veel dichter op het onderzoek ingezet kunnen worden. 
o Training van promovendi in databeheer 

• Richt je bij de ontwikkeling en implementatie van beleid op de voorlopers, niet op de 
sceptici. 
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Universiteit Utrecht 
Werkbezoek op 15 januari 2020 
Gesproken met: Folkert Jan de Groot (cluster manager IT Services), Roy Hessels (postdoc), 
Annemiek van der Kuil (coordinator RDM Support), Martine Pronk (library, head Academic 
Services), Edwin Sutanudjaja (research engineer), Ivar Troost (educational experimentalist), 
Lorella Viola (former postdoc), Iza Witkowska (RDM consultant en projectleider wp FAIR 
data and code Open Science programma). 
 
Algemeen 
Universiteit Utrecht is een grote en brede universiteit, met alle disciplines. Voor research 
data management lopen twee grote programma’s, namelijk een Research IT Innovation 
programma en een Open Science programma. In beide programma’s ligt de focus 
nadrukkelijk op de onderzoeker (eerder vooral op het voldoen aan funder requirements21). 
Op gebied van onderzoekdata is er universitair beleid, waarin vooral rollen en 
verantwoordelijkheden geregeld worden. De verantwoordelijkheid voor goed 
datamanagement en data stewardship is gedelegeerd naar de faculteiten. De ondersteuning 
is opgezet vanuit een netwerkstructuur om zo flexibel te kunnen reageren op de 
voortdurende veranderingen en zo goed mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande 
expertise. 
 
Voorzieningen22 
• Vanuit IT Services worden netwerkopslagfaciliteiten geboden, maar ook clouddiensten 

en VRE’s. Ook wordt vanuit de UU de tool YODA (totaaloplossing voor 
datamanagement) aangeboden. UU biedt een eigen instantie van GitHub aan. 

• Daarnaast worden opslagvoorzieningen en rekenfaciliteiten van SURF gebruikt. 
• Er wordt ook gebruik gemaakt van OSF en de diensten van 4TU-ResearchData en 

DANS. 
• De ondersteuning voor research data management is een coöperatie tussen IT Services 

en UB, in samenwerking met andere ondersteunende afdelingen en vormgegeven als 
een netwerkstructuur, met een front office met drie dataconsultants. Deze front office 
handelt 80% van de binnengekomen vragen zelf af. 

• De UB werkt met liaison officers in alle faculteiten. Verder zijn er vier datamanagers bij 
de UB in dienst, die weer gedetacheerd worden naar onderzoeksgroepen. 

• IT Services heeft data engineers in dienst, die met generieke expertise bijdragen aan 
onderzoeksprojecten. 

• Er is een Utrecht Data Management community, met ca. 80 deelnemers en 
tweemaandelijkse kennisbijeenkomsten (met steeds 20-30 deelnemers). Ook zijn er 
diverse trainingen en workshops (regulier en tailor-made) voor onderzoekers en 
ondersteuners. 

 
Samenwerking 
Op dit terrein wordt samengewerkt met de gebruikelijke partijen, zoals SURF, LCRDM, UKB 
en de data-archieven van DANS en 4TU.ResearchData. 
 

                                                 
21 Dit is voor veel onderzoekers de eerste aanleiding om RDM support te benaderen. 
22 Op de website van Research Data Management Support staat een meer volledig overzicht: 
https://www.uu.nl/en/research/research-data-management  
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Trots op 
• Uitgebreide website met informatie over open science, research data management en de 

ondersteuning daarvoor. Daarop ook user stories met ervaringen van onderzoekers. 
• De universiteitsbrede samenwerking en de betrokkenheid van velen, in verschillende 

rollen. 
• De onderzoekers die zich melden bij RDM Support zijn zeer tevreden over de geboden 

dienstverlening, blijkt uit een survey. 
 
Knelpunten 
• Beperkte bewustwording ten aanzien van open science bij onderzoekers, men ervaart 

het als een extra last. Er is ook nauwelijks erkenning en waardering voor (no metrics). 
• FAIR is te generiek, hier is een praktische, disciplinegerichte vertaalslag nodig. 
• Financiering voor opslag op de langere termijn (zoals 4TU.ResearchData). 
• Niet alle repositories kunnen met grote datasets overweg (bijv. GitHub). 
• YODA is (nog) niet gecertificeerd en mist het OPeNDAP protocol. En met YODA is het 

ook niet goed mogelijk om een externe analyse (bijv. kwaliteitsanalyse) te doen met 
externe gegevens. 

 
Overige aandachtspunten 
• Communicatie is belangrijk: wat wordt bijvoorbeeld wel en niet met ‘data’ bedoeld? 
• Er wordt overschat hoeveel onderzoekdata geschikt zijn voor hergebruik. 
• Als onderzoekers weten dat hun data hergebruikt wordt en door wie, dan is er een meer 

intrinsieke motivatie om aan datamanagement te doen. 
 
Aanbevelingen 
• Onderzoekers hebben baat bij een duidelijke introductie en vindplaats van alles wat er 

mogelijk en nodig is voor wat betreft research data management. Die vindplaats is er al 
in Utrecht. Onderzoekers zoeken lokaal, niet op nationaal niveau. Blijvende uitdaging is 
dat zelfs als het er is, het niet altijd gevonden wordt door onderzoekers. 

• Richt je bij de implementatie van open science op disciplinaire communities, vanuit de 
behoeften van onderzoekers, en investeer in kleinschalige use cases. 

• Zorg voor aandacht voor datamanagement in de bachelor- en masteropleidingen, zoals 
nu gebeurt in het Living Pasts project met de Utrecht Time Machine. 

• Op nationaal niveau moet er één knooppunt/liaison naar de EOSC en internationale 
communities rondom RDM zijn. Er zijn nu sowieso teveel groepen op nationaal niveau 
actief, zonder duidelijke focus. 

• Op nationaal niveau moet geïnvesteerd worden in het oplossen van specialistische 
vraagstukken. In het LCRDM netwerk is niet altijd de capaciteit/expertise aanwezig. Er is 
daarnaast behoefte aan borging van de kennis, professionalisering (als curriculum), 
certificering, carrièrepaden. 

• Betrek bij de optimalisering van het datalandschap ook de rekenfaciliteiten en de 
software. Zonder deze voorzieningen heb je niets aan de data. 

• Nationale aanpak is verstandig als het gaat om virtual research environments. Daar is 
iedereen nu het wiel opnieuw aan het uitvinden (ResearchDrive, AnDREa, etc.). 

• De verbinding tussen SURF en de onderzoeksorganisaties kan sterker. Ook zou SURF 
met de eigen producten niet moeten concurreren met de universitaire ICT diensten. 
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Vrije Universiteit 
Werkbezoek op 11 december 2019 
Gesproken met: Hans Berends (hoogleraar en opdrachtgever van VU-programma Research 
Support), Viktor de Boer (UD), Joeri Both (hoofd Research Support UB), Andreas 
Daffertshofer (hoogleraar), Veerle Eggens (datasteward), Jessica Hrudey (datamanager), 
Maurice de Kleijn (onderzoeker), Tomas Knapen (UD), Erik Koedam (IT relatiemanager), 
Brett Olivier (onderzoeker en datasteward), Imke Limpens (programmamanager Research 
Support), Hilde van Wijngaarden (directeur UB). 
 
Algemeen 
Bij de VU is recent een programma Research Support gestart. Doel is dat na afloop van dit 
programma de onderzoekers van de VU: 
• have access to (IT-)facilities, tools & support that enables them to manage their research 

data 
• enable them to make their data increasingly Findable, Accessible, Interoperable and Re-

usable according to their needs 
• have access to RDM-solutions matching their academic discipline. 
 
Voorzieningen 
• DMP online, voor ondersteuning bij opstellen datamanagementplannen 
• Netwerkschijven. Gecertificeerde data-archieven (echter nauwelijks gebruikt). Dark store 

voor privacygevoelige data. DataverseNL (als ‘last resort’ optie). De VU is daarnaast 
bezig met pilots met SURF Research Drive en iRods/YODA (voor alle fasen in het 
onderzoek). 

• Onderzoekers maken gebruik van DANS-EASY (beperkend in formats en duur), 
DataverseNL (duur), Figshare (voor compacte data), GitHub (met name voor code en 
methode, niet optimaal voor data), Mendeley, OSF en Zenodo. En van discipline 
specifieke oplossingen zoals openneuro.org. 

• In alle faculteiten zijn datastewards aangesteld.  
• Centrale RDM support desk (waarin alle expertise beschikbaar is) 
• Cursussen RDM. Er is een verplichte training in RDM voor PhD studenten.  
 
Samenwerking 
Op dit terrein is er samenwerking met DANS, DTL, LCRDM, NWO, SURF, ZonMw en in de 
(inter)nationale grootschalige research infrastructuren. 
 
Trots op 
• Relatie tussen UB, IT en bestuurszaken 
• Aandacht voor gebruikers en betrokkenheid van de onderzoekers 
• Samenwerking in Amsterdam rond het gebruik van Pure 
 
Knelpunten 
• Er is zoveel waar op gelet moet worden, dat er keuzes gemaakt moeten worden 
• Onvoldoende personeel. Zeker in de opstartfase is dit niet iets wat ‘erbij gedaan moet 

worden’. 
• Het idee dat voor RDM geen geld beschikbaar is, werkt belemmerend. 
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Overige aandachtspunten 
• Onderzoekers hebben verschillende belangen bij en perspectieven op RDM. Er zijn nu 

veel eigen oplossingen. Men is ook niet allemaal even goed op de hoogte van wat 
binnen de VU aangeboden en georganiseerd wordt. 

• De AVG heeft de snelle voortgang van de aanpak van RDM gehinderd. 
• Beschikbaarheid van data is niet genoeg. Er is ook aandacht nodig voor totstandkoming 

data. 
• Er zijn uiteenlopende eisen aan formats en standaards. Dat kan meer geharmoniseerd 

worden. 
• Het kostenaspect is erg belangrijk. Wat kost de extra aandacht voor zorgvuldige RDM en 

wat levert het op? Hoe kan het gefinancierd worden? 
• Taal/definities belangrijk: Research Support of Research Data Support? Data 

Competence Center of Digital Competence Center? Afstemming, coördinatie of regie? 
 
Aanbevelingen 
• Op nationaal niveau is meer samenwerking nodig om tot betaalbare oplossingen 

(operationele opslag- en archiveringsdiensten) te komen. Bijvoorbeeld een nationale 
‘Zenodo’. Suggestie is om op nationaal niveau taken te verdelen (zoals de UB’s omgaan 
met de bijzondere collecties). 

• Generieke kwesties (zoals het FAIR maken van persoonsgevoelige data) moeten meer 
gezamenlijk opgepakt worden. Er moet echter niet gestreefd worden naar een 
blauwdruk, faciliteren van diverse opties is belangrijk. 

• Op nationaal niveau zouden er expertisecentra moeten zijn voor de verschillende 
disciplines, ook voor de link met wat internationaal beschikbaar is. 

• Het is belangrijk om good practices in beeld te brengen. En ook een referentiekader of 
eventueel een volwassenheidsmodel. Wanneer doen we het goed? 

• Er is een cultuurverandering nodig om onderzoekers meer intrinsiek te motiveren voor 
RDM, niet alleen maar vanuit eisen, bijvoorbeeld door meer erkenning en waardering 
voor datamanagement. Ook is het belangrijk dat onderzoekers gefaciliteerd worden. 
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Wageningen University & Research 
Werkbezoek op 12 en 13 maart 2020 
Gesproken met: Paulien Adamse (onderzoeker), Erik van den Bergh (WDCC, coördinator 
infrastructuur), Joeri Kalter (datasteward), Willem Jan Knibbe (hoofd WDCC), Jasper 
Koehorst (postdoc), Dick de Ridder (hoogleraar), Jacquelijn Ringersma (WDCC, coördinator 
data management). 
 
Algemeen 
De WUR heeft in 2019 een Open Science & Education Programme (OSE) gestart om haar 
onderzoekers te stimuleren open science in praktijk te brengen en hen daarbij te faciliteren. 
Het OSE programma kent zes thema’s: Open Access, FAIR research data, Open Education, 
Citizen Science, Outreach to the public, Rewards & Incentives. De rector is voorzitter van de 
stuurgroep. 
De WUR heeft in 2018 het Wageningen Data Competence Center (WDCC) opgericht als 
antwoord op de zeer snel groeiende hoeveelheid digitale gegevens die beschikbaar is voor 
onderzoek. Het WDCC focust zich niet alleen op datamanagement, maar verbindt dit altijd 
met onderwijs, onderzoek, infrastructuur en waardecreatie. Het WDCC is een klein team, 
gericht op de integratie en versterking van de bestaande organisatie van onderwijs en 
onderzoek. Het programma van het WDCC kent vijf programmalijnen die projectmatig 
worden ingevuld. Via case studies worden mogelijkheden concreet gemaakt en in de praktijk 
getoetst. Al sinds 2014 heeft WUR een Data Management Support eenheid, als virtuele 
samenwerkingsorganisatie met medewerkers uit vier afdelingen (Library, IT, Legal en de 
archiefdienst). De coördinatie van deze eenheid is bij de komst van het WDCC overgegaan 
van de Library naar WDCC. 
 
Voorzieningen 
• De WUR heeft een compact databeleid, gericht op het opslaan, archiveren en 

registreren van data. Belangrijke aandachtspunten zijn de veiligheid en toegankelijkheid 
van onderzoekdata. 

• De WUR heeft een eigen template voor een data management plan (DMP). Een DMP is 
voor zowel promovendi als leerstoelgroepen verplicht. 

• De data desk van het WDCC beantwoordt vragen over Data Science in onderzoek en 
onderwijs. Ook biedt de data desk ondersteuning bij meer praktische zaken, zoals data 
archieven, data bewerking, opslag en archivering voor het delen van data. 

• Voor de opslag van data tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
netwerkschijven en Sharepoint Teamsites. Ook wordt gebruik gemaakt van iRods i.s.m. 
pilot via RDMTec / SURF. 

• Voor de archivering van data is voor kleine bestanden het WUR e-depot beschikbaar en 
voor complete datasets wordt vereist deze in een data repository te archiveren, waarbij 
DANS-EASY en 4TU.ResearchData worden aanbevolen. Andere toegestane 
repositories zijn: Dryad, EMBL-EBI, Figshare, GBIF/NLBIF, Genbank, Harvard 
Dataverse, ISRIC WDS-Soils, Mendeley, Pangaea, Zenodo. 

• WUR heeft een eigen GitLab omgeving voor het opslaan en versiebeheer van software 
en statistische modellen. 

• Op de algemene website van de WUR staan informatiepagina’s ter ondersteuning van 
data management, met informatie over het databeleid en praktische richtlijnen voor de 
omgang met data in de voorbereiding, de uitvoering en na afronding van het onderzoek. 



 

NPOS (2020) Eindrapport Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap  120 

• De WUR library biedt een korte introductiecursus Research Data Management (van drie 
dagdelen) aan voor promovendi en postdocs. Het WDCC biedt in samenwerking met 
DMS workshops aan voor groepen onderzoekers over ‘How to make your data FAIR’, 
Interoperabiliteit en Data Privacy.  

• Er is een netwerk van datastewards binnen de WUR. De positie en rol van datasteward 
is echter nog niet geformaliseerd, waardoor het voorkomt dat sommigen ‘het erbij doen’. 

Er is een inventarisatie gestart in hoeverre de eenheden van de WUR het databeleid in 
praktijk brengen. 
 
Samenwerking 
Op het terrein van research data management werkt de WUR samen met gebruikelijke 
partijen als SURF, LCRDM, UKB, DANS en ook 4TU.ResearchData. 
 
Trots op 
• Het realiseren en zowel intern als extern bekendheid geven aan een goedlopend 

multidisciplinair Data Competence Center, gebaseerd op principes zoals ontwikkeld bijv. 
in GO FAIR en RDA. 

• In het WDCC wordt datamanagement verbonden met onderwijs, onderzoek en 
waardecreatie. Het denken in ketens. Dat wordt binnen en buiten de WUR gewaardeerd 
en is noodzakelijk, om te kunnen voorzien in het bepalen van nut en noodzaak, en 
financiering. 

• Operationele combinatie van belangrijke investeringen vanuit de WUR met ontwikkeling 
van data competence in de organisatie middels de coördinatie van grote 
investeringsprogramma’s. 

• Inbedding van het lokale competence center in netwerken van Europese Digital 
Innovation Hub via grote Europees gefinancierde onderzoeksprogramma’s. 

• De virtuele organisatie voor de ondersteuning bij research data management 
(Datadesk), inclusief de invulling daarvan vanuit de verschillende expertisegebieden 
(bibliotheek, ICT, juridisch, enz.) 

• Opbouw van praktijkgericht netwerk van datastewards. 
• Goede vindbaarheid van het WDCC en in het algemeen waardering vanuit 

onderzoekers, docenten en ondersteuners. 
 
Knelpunten 
• Er is te weinig tijd (en budget) beschikbaar om, vanuit de individuele groepen, serieus 

bezig te zijn met datamanagement. Het is nodig dat de rol van Data Stewards wordt 
geformaliseerd en dat het advies qua capaciteit financiële ondersteuning krijgt.  

• We hebben allemaal veel ambities, maar lukt het wel om alle ambities waar te maken? 
En hoe krijgen we financiering voor het realiseren van de ambities (bijv. de inzet van 
datastewards)? 

• Infrastructuur moet eerst gerealiseerd worden, voordat het gebruikt kan worden. En 
doorgaans kan infrastructuur niet met projectgeld gefinancierd worden. Vaak ontbreekt 
het aan structurele financiering van zaken die op langere termijn nodig zijn. 

• Bekendheid binnen de organisatie blijft een aandachtspunt. 
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Overige aandachtspunten 
• De term ‘open’ in ‘open data’ en ‘open science’ schrikt af. Daarom spreekt de WUR over 

‘FAIR data’. 
• De naamsverandering van één van de instituten van de WUR heeft geholpen bij het 

structureren en beter vindbaar maken van de beschikbare onderzoekdata. 
• Tijdschriften dwingen soms af om data (vóór publicatie van het artikel) beschikbaar te 

stellen in een specifieke database (waarmee ook een vorm van standaardisatie wordt 
bereikt). 

• Onderzoekers moeten onderzoek doen. Nu worden ze teveel afgeleid door 
administratieve taken en operationeel datamanagement. 

 
Aanbevelingen 
• Er wordt, binnen de WUR maar ook nationaal, nog wel langs elkaar heen gewerkt, en 

soms wordt dan het wiel opnieuw uitgevonden. Wat ons betreft heeft nationale 
afstemming hierover zeker meerwaarde. 

• De regelgeving rondom (de implementatie van) datamanagement en ook het toezicht 
daarop mag wel wat strenger. In de graduate schools worden nu al diverse eisen 
gesteld, maar dat zou ook uitgebreid kunnen worden naar datamanagement. 
Bijvoorbeeld: verplichte cursus aan de start van promotieonderzoek, verplichten van het 
gebruik van ontologieën en standaarden, zonder zorgvuldige archivering van 
onderzoekdata geen promotie. 

• De sturing op (de implementatie van) research data management moet langs dezelfde 
lijn als de sturing op onderzoek. Langs die lijn kunnen ook het beste de 
randvoorwaarden worden ingevuld. 

• LCRDM is een zeer waardevol netwerk, maar zou beter bestuurlijk gepositioneerd 
moeten worden. De plek van het LCRDM onder SURF ligt voor de hand.  

• De diensten van SURF moeten verder geprofessionaliseerd worden. Er is nog te vaak 
sprake van niet duurzame, maar meer ontwikkelgerichte, producten. 

• Omarm GO-FAIR als nationaal initiatief, om te voorkomen dat allerlei zaken bedacht 
worden waar niemand op zit te wachten. Gebruik dit om op inhoud gebaseerde 
initiatieven te ondersteunen, en leun niet alleen op organisatorische initiatieven. 
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KNAW 
Input verzameld in drie bijeenkomsten met de datastewards van de KNAW-instituten (Marjo 
Bakker, Sebastiaan Derks, Victor Eggenhuizen, George Groenewold, Valentijn Gilissen, Rik 
Korswagen, Peter van der Meer, Vincent Robert, Fridus Steijlen, Diederick Stoffers, Chris 
van der Togt, Douwe Zeldenrust, Richard Zijdeman). Conceptversie voorgelegd aan de 
datastewards en Aline Korterink (senior beleidsadviseur), opmerkingen verwerkt. 
 
Algemeen 
De KNAW is behalve forum, stem en geweten van de wetenschap in Nederland ook 
verantwoordelijk voor enkele onderzoeksinstituten, deels op het terrein van de sociale en 
geesteswetenschappen en deels op het terrein van de levenswetenschappen. De KNAW 
stimuleert hergebruik van onderzoekdata – ook in haar eigen onderzoeksinstituten. Daarbij 
is volledige open access het uitgangspunt, behalve waar dit door wettelijke regels niet kan, 
bijvoorbeeld vanwege privacy of openbare veiligheid. De KNAW heeft sinds 2016 een 
centraal beleid voor onderzoekdata, de instituten hebben dit nader uitgewerkt in datanotities. 
Recent is een taskforce voor een geïntegreerde en gezamenlijke aanpak van open science 
opgestart onder leiding van twee instituutsdirecteuren. 
 
Voorzieningen 
• Onderzoekdata worden veelal opgeslagen op de centraal beschikbaar gestelde 

opslagfaciliteit (afgenomen van VANCIS) of lokale opslagfaciliteiten bij de instituten. 
• Ook wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten die SURF aanbiedt, zoals SURFdrive en 

ResearchDrive i.c.m. iRODS. 
• Enkele instituten maken gebruik van DataverseNL en EASY van DANS en/of 

internationale, discipline specifieke repositories. 
• Daarnaast wordt gebruik gemaakt van GitHub, Gitlab en diverse andere tools, zoals 

Jupyter Notebook voor het delen van bewerkingen op brondata en het interactief 
aanbieden van data. 

• Enkele instituten bieden hun (meta-)data aan als Linked Open Data, waardoor data 
makkelijk gecombineerd kunnen worden met citizen science initiatieven, zoals Wikidata. 

• De promovendi die werkzaam zijn bij de instituten, worden geacht hun training in 
datamanagement te ontvangen via de universiteit waar ze hun dissertatie voorbereiden. 
Bij sommige instituten worden promovendi ook specifiek ondersteund, onder andere via 
workshops. 

• De KNAW heeft beperkte centrale ondersteuning, kent geen centrale bibliotheek. 
• Elk instituut heeft één of meer datastewards. Sinds eind 2019 is er periodiek overleg met 

alle datastewards binnen de KNAW. 
• Vanuit de KNAW wordt een aanvraag voor een lokaal DCC voorbereid om een impuls te 

geven aan de ondersteuning van de eigen instituten bij het vormgeven van hun 
datamanagement. 

 
Samenwerking 
Medewerkers vanuit de instituten dragen bij aan de ontwikkelingen op het terrein van 
datamanagement in LCRDM en SURF. De KNAW is geassocieerd lid van UKB. Instituten 
als DANS, NIDI en ook het KNAW Humanities Cluster dragen bij aan de ontwikkelingen op 
nationaal niveau (zoals CLARIAH en ODISSEI) en internationaal niveau (EOSC-projecten, 
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Research Data Alliance e.d.). En voor met name de geesteswetenschappelijke instituten en 
DANS is het Netwerk Digitaal Erfgoed in dit kader van belang. 
Trots op 
• KNAW is trots op de omvangrijke en unieke collecties voor onderzoek, zoals de 

hersenbank, de schimmelbank en de historische collecties bij het IISG, het Meertens 
Instituut en het NIOD. 

• Gecertificeerde repositories bij DANS, HuygensING en Meertens Instituut. De repository 
van het IISG is in een ver gevorderd review-stadium voor CoreTrustSeal. 

• Bij sommige instituten worden alle onderzoekaanvragen, inclusief een door de 
datasteward geaccordeerde dataparagraaf, beoordeeld door de instituutsdirectie. 

 
Knelpunten 
• Onvoldoende bewustzijn van de noodzaak voor databeheer bij vooral senior 

onderzoekers. 
• Tekort aan met name juridische expertise rondom datamanagement en privacy. 
• Hoe om te gaan met oudere (legacy) data die niet voldoen aan de (nieuwste) 

standaarden? 
• Onvoldoende training in basaal datamanagement 
• Onvoldoende kennis van Linked Open Data 
 
Overige aandachtspunten 
• Er zijn grote verschillen tussen de soorten onderzoek en data bij de instituten van de 

KNAW. 
• Er zijn ook grote verschillen in de benadering van datamanagement, van instituten met 

een afdeling ‘digitaal databeheer’ tot instituten met een datasteward die deze taak erbij 
doet. Sommige instituten (zoals DANS en het KNAW Humanities Cluster) hebben 
vanwege hun missie een behoorlijke capaciteit aan dataspecialisten en 
softwareontwikkelaars. 

• Bij grote hoeveelheden data (bijv. MRI-scans) is het belangrijk om vooraf na te denken 
welke data je aan het einde van het project opgeslagen c.q. gearchiveerd wil hebben. 

• Datasets kennen soms meerdere versies die afzonderlijk opgeslagen moeten worden en 
van provenance (‘hoe is men tot een versie gekomen’) moeten worden voorzien. 

• Ook van mislukte experimenten zouden de data en metadata bewaard moeten worden. 

Aanbevelingen 
• Ontwikkel beleid en een financieel kader om infrastructuur te ontwikkelen en 

onderhouden voor de langdurige beschikbaarstelling van onderzoekdata (na afloop van 
het project). 

• Zorg voor opleidingen en workshops voor onderzoekers en ondersteuners in de omgang 
met data en in het gebruik van software. 

• Zorg voor discipline specifieke protocollen voor de omgang met data voor, tijdens en na 
het onderzoek (incl. aandacht voor metadata). 

• De huidige nadruk ligt sterk op datamanagement. Geef meer aandacht aan het 
(stimuleren van) datagebruik/hergebruik van data. Specifiek op het gebruik van Linked 
Open Data, of tenminste het hergebruik van internationale vocabulaires om data te 
beschrijven. Welke mogelijkheden hebben gebruikers om bij de data te komen en waar 
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lopen zij tegenop – denk bijvoorbeeld aan het faciliteren van de ontsluiting van 
omvangrijke datasets. Zijn er voldoende mogelijkheden om gesloten data te verkrijgen 
waar dit nodig en legitiem verantwoord is? Hoe wordt hergebruik van open data 
zichtbaar? Hoe wordt de data life cycle gestimuleerd en ondersteund? Hoe kunnen 
onderzoekers gestimuleerd worden om het data-aspect van hun onderzoek naar 
hedendaagse standaarden uit te voeren? 
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NWO-I 
Werkbezoek op 6 maart 2020 
Gesproken met leden van de Contactgroep Datamanagement: Peter Boncz (hoogleraar, 
CWI), Taco de Bruin (Data Management Officer, NIOZ), Hanno Holties (system engineer, 
ASTRON), Femius Koenderink (hoogleraar, AMOLF), Vera Sarkol (information expert, CWI) 
en Carl Schulz (Manager IT & Facilities, CWI) en Miriam Roelofs (beleidsadviseur, 
coördinator Datamanagement NWO-I). De overige leden van de Contactgroep 
Datamanagement hebben na afloop van het werkbezoek de gegeven respons verder 
aangevuld: Jeff Templon (groepsleider ICT Nikhef), Hans Bloemen (hoofd ICT SRON), 
Egbert Westerhof (groepsleider DIFFER). 
 
Algemeen 
NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is een zelfstandige stichting behorende bij NWO. 
NWO-I beheert negen nationale onderzoeksinstituten: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, 
DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. De instituten zijn gevestigd op verschillende 
locaties (Amsterdam, Dwingeloo, Eindhoven, Groningen, Texel, Yerseke en Utrecht). NWO-I 
heeft een centraal beleidskader datamanagement NWO-instituten en onderschrijft daarin de 
vier FAIR-principes. De instituten hebben dit zelf verder ingevuld met instituut specifiek 
datamanagementbeleid naar gelang de eisen van hun onderzoekdiscipline. Recent is een 
inventarisatie gedaan van kosten, (gezamenlijke) behoeften en knelpunten rondom research 
datamanagement. Op basis daarvan is een plan gemaakt voor een Data Competence 
Center, met onderscheid tussen centrale en decentrale ondersteuning. De instituten zijn 
heel verschillend, ook als het gaat om de omvang en de soorten van onderzoekdata, 
zogenaamd Big Science t.o.v. Small Science. Bij sommige instituten is sprake van 
uitgewerkte (internationale) standaarden, zoals ASTRON, Nikhef, NIOZ en SRON. Bij NSCR 
en CWI is sprake van persoonsgevoelige onderzoekdata. Bij onder andere CWI wordt code 
geschreven voor allerlei doelen, van artifacts in artikelen tot software voor commercieel 
gebruik. 
 
Voorzieningen 
• Voor de opslagfaciliteiten wordt gebruik gemaakt van de ICT-faciliteiten van de instituten, 

van (inter)nationale research ICT-infrastructuur providers of van de universiteiten 
waarmee wordt samengewerkt. Ook wordt gebruik gemaakt van Zenodo, Github/Gitlab 
e.d. 

• Met SURF, DANS en NLeSC worden nationaal georiënteerde oplossingen verkend voor 
de opslag en ontsluiting. 

• De afdeling strategische ondersteuning NWO-I werkt samen in een Contactgroep 
datamanagement. Elk instituut heeft hiervoor een aanspreekpunt. 

• Sommige instituten hebben een of meer datastewards/datamanagers. 
• De training van onderzoekers en datastewards vergt een grote inspanning, waar 

curricula voor opgezet moeten worden. Dit is deels discipline-/instituutsspecifiek. NB: 
Zowel het opzetten als het geven van trainingen voor onderzoekers en datastewards 
kost effort waarvoor in veel gevallen geen ruimte is in de huidige formaties. 

 
Samenwerking 
Zeven van de negen instituten zijn een organisatieonderdeel van NWO-I en hebben 
samenwerkingsverbanden met universiteiten, (inter)nationale onderzoeksorganisaties en/of 
bedrijven. Nikhef is een universitair samenwerkingsverband en ARCNL is een 
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samenwerkingsverband met universiteiten en een bedrijf. Vaak zijn de instituten verankerd 
in (inter)nationale disciplinaire netwerkstructuren (bijvoorbeeld door verdragen, zoals het 
Antarctisch verdrag, CERN, ESA, of consortiumovereenkomsten zoals EUROfusion). SURF 
en DANS nemen ook deel aan de Contactgroep Datamanagement van NWO-I. 
 
Trots op 
• Bij AMOLF/ARCNL zijn nu pilots gestart met data replication packages, logboeken en 

alle aspecten van de workflow voor RDM en open science. Dit is voor een zogenaamd 
small science instituut een enorme omschakeling. AMOLF/ARCNL zijn in hun disciplines 
internationaal een voortrekker. 

• Bij CWI zit veel expertise op het gebied van datamanagement en software. Er was al 
een sterke Open Source attitude waar nu op wordt voortgebouwd. Wegens de grote 
breedte van applicatiegebieden (van humanities tot wiskunde) is er gekozen voor veel 
vakspecifieke invulruimte. Er is op dit moment veel aandacht voor lange termijn 
infrastructuur en voor bewustwording, bijvoorbeeld met voorlichting over Open Science, 
integriteit en reproducibility. 

• NIOZ maakt deel uit van een nationale en internationale samenwerking op het gebied 
van oceanografische data, die tot een grote mate van wereldwijde standaardisatie heeft 
geleid. Het NIOZ was de eerste partij in Europa die in 2009 volledig operationeel was 
binnen de EU-SeaDataNet-infrastructuur en is een actief deelnemer aan meerdere 
EMODnet projecten23. Die standaardisatie wordt bereikt door gebruik te maken van 
controlled vocabularies (NERC/SDN Vocabularies) en best practices (Ocean Best 
Practices System (OBPS)).  

• Verder ontwikkelde NIOZ het Centraal Oceanografisch Data en Informatie Systeem 
(CODIS), het Data Archief Systeem (DAS) en het dataportaal van het National Polair 
Data Centrum (NPDC). 

• Bij Nikhef is al veel gedaan op dit gebied, uit noodzaak van het werken in internationale 
collaboraties. Een bijzonder geval hierin is een tool, ontwikkeld op het Nikhef, ROOFIT, 
waarin men naast de onderzoekdata en analyseresultaten, een complete statistisch 
analyse in kan opslaan zo dat ook die hergebruikt kan worden. 

• Bij ASTRON is er ruime ervaring met datamanagement in een internationaal 
gedistribueerde omgeving op een schaal van tientallen petabytes. Er wordt gewerkt aan 
het inrichten van een Science Data Center gericht op radioastronomie waarbij de 
aandacht wordt verlegd van instrument data archivering naar het ondersteunen van data 
intensieve processing en de lange termijn archivering van science level dataproducten 
voor het vakgebied. 

• Bij DIFFER zijn pilots gestart met data replication packages voor de zeer verschillende 
disciplines op het instituut. 

• Bij NSCR is het datamanagementplan onderdeel van het onderzoek. De implementatie 
van de FAIR-beginselen zorgen voor de nodige complexiteit omdat het onderzoeksobject 
privacygevoelige onderzoekdata betreft. 

                                                 
23 The SeaDataNet consortium is a community of more than 50 partners from 35 countries in and around Europe managing 
access to large collections of data derived in situ of the seas and oceans. SeaDataNet is defining and implementing standards 
for re-use of marine data and enables their uptake in regional, European and global products to support policy makers, science 
and industry. SeaDataNet aims primarily at optimising machine-to-machine FAIRness of the harmonised marine data and data 
products held at the main marine data centres in Europe and beyond. The focus of activities is on improving the 
I(nteroperability) and R(eusability) of data. 



 

NPOS (2020) Eindrapport Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap  127 

• Bij SRON is datamanagement voor grote satellietmissies geregeld in internationale 
samenwerkingsverbanden. Aandacht ligt daarom m.n. bij open access van data en 
replication packages behorende bij individuele wetenschappelijke publicaties. Na een 
proefperiode is nu m.i.v. 2020 het beleid dat dit moet worden verzorgd voor iedere 
publicatie met eerste auteur van SRON. Onderzoeksbegeleiders worden geacht hierop 
toe te zien en de programmaleiders zijn accountable. De kwaliteit van het replication 
package komt voor het moment op de tweede plaats. 

 
Knelpunten 
• Waar voor sommige instituten opslag en ontsluiting van onderzoekdata vanzelfsprekend 

geregeld zijn door de werkwijze van de discipline, zijn voor andere instituten nog geen 
oplossingen voorhanden voor het duurzaam open maken van data. 

• Voorkomen moet worden dat private partijen met publiek geld verkregen data achter een 
betaalmuur zetten, zoals in het verleden met publicaties is gebeurd. Open data dienen 
daarom altijd (ook/minimaal) via publieke diensten beschikbaar te worden gesteld. 

• Het financieringsmodel en met name de kosten van de zorg voor data (op langere 
termijn).  

• Goed databeheer is vaak nog steeds een sluitpost aan het einde van een project. 
 
Overige aandachtspunten 
• Nationale standaarden (zoals voor een datamanagementplan) staan te ver af van wat in 

een specifieke discipline nodig is. Het is bijvoorbeeld in veel disciplines essentieel om 
aan te blijven sluiten op, en/of te participeren in, internationale discipline-specifieke 
samenwerkingsverbanden, gebruiken en standaarden. 

• Open Science lijkt voor onderzoekers iets dat opgelegd is. Dat geldt minder voor jonge 
onderzoekers, waaronder promovendi. Schakel hen in bij de transitie naar Open 
Science. Laat zien waar Open Science goed voor is, met concrete voorbeelden. 

• Het FAIR maken van data kost effort en dit kost tijd; dit vraagt een minimalistische 
aanpak bij het invoeren. Begin klein, voeg een eis toe alleen wanneer men kan helder 
vertellen wat het op gaat leveren in praktische zin. "Het zou misschien handig zijn als …" 
mag nooit een reden zijn voor het invoeren van een verplichting die meer dan nul 
seconden kost. 

• Het zou goed zijn als de verbinding gelegd werd met andere onderdelen van Open 
Science, zoals Open Access en mogelijk toekomstige bewegingen, zoals Open Citations 
en Open Peer Review. 

• NWO-I verkent de oprichting van een lokaal DCC voor de NWO-I institutenorganisatie en 
is betrokken bij het intitiatief voor de oprichting van een landelijk netwerk DCC. 

 
Aanbevelingen 
• De transitie naar Open Science kan alleen maar slagen als hier incentives voor komen, 

bijv. tijd en geld voor het FAIR maken van data en software. Het moet normaal zijn dat je 
niet alleen een artikel publiceert, maar ook de data en software beschikbaar stelt. Hier 
kan NWO in de financiering voor zorgen, maar ook kunnen instellingen bij 
loopbaanbeslissingen een punt van maken. 

• Het beginsel van "hergebruik, tenzij" staat op gespannen voet met de onderzoekspraktijk 
in de natuurwetenschappen, waarbij men meer baat heeft bij het meermaals meten dan 
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bij blind vertrouwen op een enkele meting die je hergebruikt. Dus het beginsel van "meet 
opnieuw, tenzij" is verdedigbaar.  

• Verlies bij het voorgaande niet het internationale perspectief uit het oog, bijvoorbeeld als 
in andere landen nog heel anders met de waardering van Open Science om wordt 
gegaan. 

• Er is meer capaciteit nodig voor de zorg voor data op instituutsniveau, dichtbij het 
onderzoek. 

• Een of meer nationale repositories (met aansluiting op discipline specifieke 
datakarakteristieken) zouden handig kunnen zijn. Bijvoorbeeld Research Data 
Netherlands of onderzoeksinstituten met een wettelijke onderzoekstaak24 . Op 
infrastructuurniveau is in elk geval meer samenwerking nodig. 

• Maak hoe dan ook gebruik van wat op internationaal niveau al beschikbaar is, zowel 
generiek (denk aan Research Data Alliance) als discipline specifiek en cross disciplinair. 

• Vereenvoudig het overvolle veld van voorschriften en gremia in relatie tot Open Science, 
zonder daarbij de verbinding met de kennis en ervaring in het onderzoeksveld te 
verliezen. 

  

                                                 
24 Zo heeft TNO de taak om bodemmonsters te bewaren, WUR de taak om visserijgegevens te archiveren (en door te spelen 
naar ICES) en is er binnen de oceanografie de Nationale Oceanografische Data Commissie (NODC) waarin Rijkswaterstaat, 
Dienst Hydrografie van de KM en NIOZ samenwerken op het gebied van datamanagement. Misschien niet allemaal 
‘repositories’ in de strikte betekenis van het woord, maar wel allemaal voorbeelden van (al tientallen jaren) bestaande nationale 
samenwerking en afstemming. Alle drie de voorbeelden (en er zijn er meer) hebben een nationale infrastructuur ontwikkeld, die 
is aangesloten aan internationale ontwikkelingen. 
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Open Universiteit 
Bij de Open Universiteit is geen werkbezoek gebracht. Op de website van de Open 
Universiteit valt het volgende te lezen met betrekking tot de zorg voor onderzoekdata: 

 
De Open Universiteit realiseert waar nodig centrale voorzieningen ter ondersteuning van 
onderzoekers en onderzoeksteams.  
 
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen het maken van een data management plan in 
de voorbereidingsfase van het onderzoek; het verzamelen, opslaan en gebruiken van data 
tijdens het onderzoek en het archiveren van onderzoeksdata na afronding van een 
onderzoek. 
 
Data management plan 
Subsidieverstrekkers formuleren hun eigen eisen m.b.t. het opstellen van een data 
management plan. Het is daarom aan te bevelen kennis te nemen van de eisen/richtlijnen 
van de betreffende subsidieverstrekker voordat een voorstel wordt ontwikkeld. 
 
Naast deze specifieke eisen en richtlijnen zijn er ook algemene instrumenten beschikbaar 
om een datamanagement plan op te stellen. Een goed en toegankelijk voorbeeld hiervan 
is ontwikkeld door het Digital Curation Centre van de universiteit van Edinburgh. 
 
Data management tijdens onderzoek 
Tijdens de uitvoering van een onderzoek worden meestal nieuwe onderzoeksdata 
verzameld en geanalyseerd. In het kader van de vereisten van integriteit van onderzoek is 
het noodzakelijk om voortdurend het onderscheid tussen de oorspronkelijke (ruwe) data 
en de door de onderzoeker(s) bewerkte data te bewaken. Daarnaast is het verzamelen 
van gegevens onderworpen aan de wetgeving op het gebied van privacy en data 
bescherming. 
 
De OU werkt aan oplossingen die de onderzoeker ondersteunen bij het voldoen aan de 
wetgeving en richtlijnen tijdens onderzoek. Op dit moment is het verplicht de data van 
onderzoek op te slaan op een beveiligde server bij de OU (T-Drive). Een eigen map op de 
T-Drive om onderzoekgegevens op te slaan, kan worden aangevraagd bij de servicedesk. 
 
Data Management na afronding van het onderzoek 
Op het moment dat een onderzoek is afgerond worden de data veilig gesteld door ze te 
archiveren. De OU maakt gebruik van de voorzieningen zoals aangeboden door de 
KNAW. Data kunnen conform de door de KNAW opgestelde procedure worden 
gearchiveerd in EASY, de data repository van de KNAW. De OU heeft een Data 
Management beleid voor dit deel ontwikkeld. 
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TNO 
Overleg op 20 januari 2020 
Gesproken met: Hans Blokker, Peter Schulein en Martin Snoodijk 
 
Doel van het gesprek was een verkenning van de rol die TNO speelt in het datalandschap 
zoals dat nu verkend wordt vanuit het Nationaal Programma Open Science. 
 
Over TNO 
TNO is een Nederlandse onderzoeksorganisatie die met name toegepast onderzoek doet in 
opdracht van het publieke en private domein. TNO is onder andere actief op de grote 
vraagstukken die op Nederland afkomen, zoals de energietransitie, kosten en kwaliteit van 
de gezondheidszorg, veilige, leefbare, duurzame en weerbare samenleving en 
hoogwaardige werkgelegenheid. 
Bij TNO worden hoge eisen aan de kwaliteit van het onderzoek gesteld.  
TNO is één van de samenwerkende Toegepast Onderzoek Organisaties, verenigd in de 
TO2 federatie. TNO heeft niet het mandaat om namens de andere TO2 instellingen te 
spreken. TNO is medeondertekenaar van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke 
Integriteit (NGWI). 
 
TNO en research data management 
• Veel data hebben een vertrouwelijk karakter, waarbij de mate van vertrouwelijkheid 

mede afhangt van het in overleg met de opdrachtgever vastgestelde rubriceringsniveau. 
Mede daarom is voor TNO een afzonderlijke passage opgenomen in de NGWI. 

• Binnen TNO leven zorgen over een te gemakkelijke houding als het gaat om de 
openbaarheid van onderzoekdata, vanwege diverse ethische, maatschappelijke 
vraagstukken. Hoe liggen de verantwoordelijkheden bij bijvoorbeeld ondeskundig 
gebruik door derden, en hoe voorkomen we oneigenlijk gebruik van “dual-use” data door 
landen met niet-bevriende regimes? 

• Bezig met de implementatie van de NGWI – traject van ca. twee jaar. 
• TNO ervaart nauwelijks druk voor open data, situationeel wel en dan vooral in EU-

projecten.  
• Heeft met FAIR data te maken, met name in internationale projecten. Uitdaging ligt 

vooral in de metadatering. 
• Datasets en modellen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zorgvuldig databeheer en 

versiebeheer is dus noodzakelijk. 
• Onderzoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het schrijven van een DMP . 
• IT-infrastructuur voor onderzoek wordt centraal beschikbaar gesteld. TNO maakt gebruik 

van Zenodo voor het open beschikbaar stellen van datasets. 
• In 2020 zal op het gebied van data veel gebeuren bij TNO, beleidsmatig en qua 

infrastructuur. In de tweede helft van 2020 wil men de ‘delta’ (transitieslag) definiëren 
tussen hetgeen momenteel beschikbaar is en wat er vanuit RDM gewenst is. 

TNO en NPOS 
• TNO behoort niet tot de groep oorspronkelijke ondertekenaars van het NPOS. 
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Health-RI 
Bespreking op 31 maart 2020 
Gesproken met: Leone Flikweert (CEO), Gerrit Meijer (Hgl Pathologie NKI-AVL, CSO 
Health-RI), Wiro Niessen (Hgl Medische beeldvorming ErasmusMC, CTO Health-RI), Jan-
Willem Boiten, (senior programmamanager Health-RI, Lygature), Rick van Nuland 
(programmamanager Health-RI, Lygature), Ruben Kok (directeur DTL, CSA Health-RI). 

Algemeen 
Health-RI (‘enabling data-driven health’) is een initiatief voortgekomen uit het proces van de 
KNAW agenda grootschalige wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten (2016), als synthese 
van plannen voortkomend uit o.a. BBMRI-NL/EATRIS-NL, DTL/ELIXIR-NL en Maastro, later 
aangevuld met o.a. projecten als NFU-Data4LS, NFU-Parelsnoer, TraIT, ELSI service desk, 
X-Omics en GO FAIR. Na jaren van voorbereiding gericht op het versterken van een breed 
netwerk aan stakeholders en stapsgewijze integratie van lopende programma is januari 
2020 de stichting Health-RI opgericht, met financiële steun van o.a. NFU en ZonMw. Health-
RI richt zich op het creëren van de landelijke federatieve data-infrastructuur voor biomedisch 
en gezondheidsonderzoek in Nederland.  
UMC’s zijn belangrijke aanjagers voor Health-RI, maar het bestuur voert een inclusieve 
strategie: Health-RI brengt alle relevante spelers bij elkaar: kennisinstellingen, ziekenhuizen, 
bedrijven, publieke partijen uit de zorgketen, landelijke kwaliteitsregistraties, SURF, etc. 
Belangrijke uitgangspunten in Health-RI programma’s zijn de FAIR principes voor data 
stewardship en het versterken van gefedereerde analyse volgens het Personal Health Train 
concept. Health-RI zet een portaal op van landelijke dataservices voor het gezondheidsveld 
en zet zich in voor het harmoniseren van toegang tot privacy gevoelige data (ELSI-service 
desk). 
 
Voorzieningen 
Health-RI heeft drie actieve programma’s:  
1. Shared Voice; lobby naar overheid en financiers, bv over randvoorwaarden voor gebruik 

lichaamsmateriaal, of voor data management;  
2. Federated Health data infrastructure; gericht op het bijeenbrengen van onderzoeks- en 

technologiegemeenschappen in het brede biomedische en gezondheidsdomein, inclusief 
hierin ontwikkelde lokale, landelijke en (knooppunten van) internationale infrastructuren. 
Aanpak richt zich op het onderling versterken van kennisuitwisseling en gezamenlijke 
ontwikkeling van services; 

3. Service platform; gericht op het bieden van een serviceportaal en helpdesk voor het 
ondersteunen van data-intensief (vaak multi-centrisch) gezondheidsonderzoek. 
 

Op de website van Health-RI worden services van aangesloten partners gepresenteerd. 
Health-RI biedt overzicht, versterkt toegang tot in het veld geleverde diensten en verzorgt 
aansluiting op internationale infrastructuren als BBMRI (Biobanken en Cohorten) en via DTL 
op ELIXIR (bredere life sciences datacollecties, bioinformatica services).  
Via haar service portaal ontwikkelt Health-RI een landelijk overzicht met een breed palet aan 
biobanken, cohorten en datacollecties, onderzoeksfaciliteiten (data generatie; 
FAIR@source), FAIR data stewardship services en training, ELSI ondersteuning, ICT, 
bioinformatica en AI-diensten. Health-RI heeft in de meeste gevallen niet het eigendom over 
de services van aangesloten organisaties, maar voert een actieve strategie om krachten van 
partijen te bundelen, op het snijvlak van onderzoek, zorg en publieke gezondheid. Health-RI 
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ontwikkelt momenteel een agenda voor het inrichten van een federatief data management 
platform voor gezondheidsdata, ingericht als hub- en nodes model, met regionale health-
data-nodes rond UMC’s en ziekenhuizen, samenwerkend met universiteiten, TO2 
instellingen, zorgpartijen en bedrijven.  
Verschillende collega’s van het Health-RI team dragen op landelijk niveau al jaren zeer 
actief bij aan de promotie en implementatie van Open Science in de life sciences, met name 
op het vlak van FAIR data. DTL, sleutelpartner van Health-RI, is een belangrijke bakermat 
voor de FAIR principes en voor de wereldwijde disseminatie ervan voor Open Science. 
Health-RI vormt de gezamenlijke omgeving waarin landelijk hergebruik en gebruik van data 
voor gezondheidsonderzoek wordt versterkt. Belangrijke aandacht gaat uit naar hergebruik 
van data uit de zorg ten behoeve van onderzoek, innovatie en kwaliteitsverbetering van 
zorg. 
 
Samenwerking 
Op het terrein van research data management en data stewardship werkt Health-RI samen 
met gebruikelijke nationale partijen als SURF, LCRDM, eScience Center, DANS. Vooral de 
relatie met SURF is intensief, waarbij SURF services gebruikt worden en gezamenlijk 
nieuwe services vormgegeven worden, met de andere drie partijen ligt de samenwerking 
meer op het vlak van delen van best practices. Er zijn wel intenties om weer intensiever met 
eScience Center samen te werken op het gebied van software sustainability. Health-RI 
vormt een brede coalitie van partijen, publiek en privaat, met specifieke partijen uit de brede 
gezondheidssector. Deze organisaties worden in de adviserende Health-RI Strategic 
Committee vertegenwoordigd door hun koepelorganisaties (bv vereniging medische 
specialisten, of de vereniging van gezondheidsfondsen). 
Lokaal in de kennisinstellingen (UMCs, maar ook andere instellingen als NKI/AVL) worden 
grote investeringen gedaan in data stewardship organisaties die als “local Health-RI” 
gedoopt zijn. Er zijn nog grote verschillen tussen die organisaties; de harmonisatie daarvan 
is nog wel een knelpunt te noemen en aandachtspunt in het Health-RI team. Doelstelling is 
op zoveel mogelijk data-gerelateerde rollen en functies afstemming tussen organisaties te 
bereiken. Hier heeft Health-RI een landelijke regie-/coördinatie-rol. 
Samenwerking op regionaal niveau is ook zeer relevant voor Health-RI. Dat is de enige 
manier om de data te bereiken die bij lokale zorgpartijen gegenereerd wordt (hergebruik van 
data uit de zorg voor onderzoek en innovatie). 
 
Trots op 
• Brede coalitie van nationale initiatieven die samenwerken onder een (1) nationale 

paraplu, met groeiende slagkracht om actielijnen vorm te geven via financiële steun van 
o.a. NFU en ervaren operationele teams van DTL en Lygature met sterke netwerken van 
experts in het veld. 

• Belangrijke rol die Health-RI partijen spelen/gespeeld hebben bij de totstandkoming van 
de FAIR principes (via DTL/ELIXIR-NL en samenwerking met GO FAIR) en de 
toepassing daarvan in aanpak voor gefedereerde analyses (Personal Health Train 
principe). 

• ELSI servicedesk: community-vraagbaak voor aspecten op ethisch, Juridisch en sociaal 
vlak. 

• Brede nationale erkenning van de Health-RI systematiek van werken, grote bestuurlijke 
support om daadwerkelijk samen te werken tussen de kennisinstellingen in het 
gezondheidsveld. 



 

NPOS (2020) Eindrapport Verkenning en optimalisering nationaal datalandschap  133 

• Goede internationale inbedding; sterke link naar alle relevante Europese infrastructuren. 
Via nauwe samenwerking met het zorgveld verzorgt Health-RI een sterke interactie 
tussen het wetenschappelijk en maatschappelijk speelveld op het vlak van human 
gezondheid. Dit biedt de mogelijkheid beleid en wetgeving te beïnvloeden. Health-RI 
maakt zich sterk voor het gebruik van gepseudonimiseerde BSN nummers in onderzoek. 
 

Knelpunten 
• Versnippering in het landschap: moeilijk om meer harmonisatie te bewerkstelligen 
• Link naar zorgdomein is cruciaal: daar moet nog veel werk verricht worden om werkelijk 

een lerend zorgsysteem te krijgen. 
• Omgaan met privacygevoelige data en de koudwatervrees die dit vaak geeft 

(risicomijdend gedrag leidt tot terughoudendheid om data te delen). Organisaties werken 
hier allemaal los van elkaar aan, wat leidt tot versnippering van oplossingen. Health-RI 
heeft een ELSI servicedesk opgezet om onderzoekers te helpen met vragen omtrent het 
gebruik van privacygevoelige data in relatie tot de AVG. Deze thematiek leent zich voor 
een betere nationale coördinatie.  

• Gebrek aan mogelijkheden om data te koppelen op persoonsniveau: BSN mag 
momenteel niet gebruikt worden bij gebrek aan wettelijke kaders. Benutten van data op 
burger-niveau is in andere sectoren verder ontwikkeld. In dit kader kijkt Health-RI ook 
met bewondering naar de vordering van ODISSEI in koppeling met CBS microdata.  
 

Overige aandachtspunten 
• Interactie met aanpalende gebieden is zeer gewenst vanuit de inhoud en zie je ook 

steeds meer: aan de ene kant fundamentele biologie en aan de andere kant de 
humanities. Het goed managen van die grensvallen is een belangrijk aandachtspunt. 

• Interoperabiliteit tussen organisaties binnen het gezondheidsdomein en de daar 
gegenereerde data sets blijft echter voorlopig het belangrijk aandachtspunt en is al lastig 
genoeg. Alleen dan kun je gebruik en hergebruik van data realiseren. 

• Er is een grote belofte voor AI, waar ook het bedrijfsleven interesse heeft. Goede data 
organisatie is daarvoor een voorwaarde. De AI-coalitie is ook een potentieel belangrijke 
speler daarin met een nog wat onduidelijke rol. 

 
Aanbevelingen 
• De overheid heeft zeker een rol: data in het gezondheidsdomein zou een 

nutsvoorziening moeten zijn. Je ziet dat de overheid in de ons omliggende landen een 
regierol pakt; juist omdat je een organisatie nodig hebt die een vertrouwensrol heeft. 

• Er is extra aandacht nodig voor versterking van de data-aanpak, naast ICT. Teveel 
wordt geredeneerd dat het dataprobleem met ICT kan worden opgelost. Health-RI heeft 
de ambitie het thematische DCC voor het Nederlandse gezondheidsonderzoek te 
vormen (samen met DTL/ELIXIR-NL voor de bredere levenswetenschappen). 

• De aanpak op het vlak van data stewardship en FAIR implementatie vraagt een 
koppeling met maatschappelijke sectoren; voor Health-RI is dat het zorgveld.  
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UMC’s 
Op 25 en 26 mei 2020 zijn twee virtuele bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers 
vanuit de universitair medische centra. Oorspronkelijke plan was om de UMC’s ook te 
betrekken in de werkbezoeken, maar dat is in de planning en ook door de Coronacrisis niet 
meer gelukt. Voor de virtuele sessies waren uitgenodigd medewerkers die door de decanen 
zijn afgevaardigd om de local Health-RI's te helpen vormgeven, een mix van representanten 
van research IT, research data desks en bio-informatici. 
Bij de gesprekken waren aanwezig: Jeroen Belien, Mat Daemen, Rudy Scholte en Gepke 
Uiterdijk (AmsterdamUMC); Robert Veen (ErasmusMC); Erik Flikkenschild en Sonja 
Meeuwsen (LUMC); Pascal Suppers (MUMC); Arnoud vd Maas (Radboudumc); Natasha 
Maurits en Jan Jurjen Uitterdijk (UMCG); Froukje Snoeren en Teus Kappen (UMCU); Petra 
Drankier (NFU); Rick van Nuland en Jan-Willem Boiten (Health-RI) 
 
Algemeen 
Melle de Vries licht het traject toe van het NPOS-E project. Scope is implementatie van 
FAIR data in het publiek gefinancierd onderzoek in Nederland, waarvoor het datalandschap 
in kaart gebracht zou moeten worden (“een foto” van datalandschap).  
Inmiddels is een rijke foto ontstaan van het Nederlandse datalandschap en zijn er conclusies 
te trekken over welke verbeteringen er nodig zijn. Dit is vastgelegd in de concept 
eindrapportage die vooraf gedeeld is met de deelnemers. Er zou een rondje gemaakt 
moeten worden langs de kennisinstellingen, maar dat is helaas niet gelukt voor de UMCs, 
onder meer vanwege de Coronacrisis. Met de twee gesprekken op 25 en 26 mei wordt de 
foto van het datalandschap en de daaruit getrokken conclusies nog getoetst aan het beeld 
vanuit de UMC’s. Duidelijk is dat het werkveld van de biomedische wetenschappen zich al 
goed heeft georganiseerd en dat de UMC’s een sterke impuls hebben gegeven aan Health-
RI (zie in de bijlage hiervoor ook gespreksverslag met het Health-RI team).  
Conclusies op basis van veel gesprekken over alle wetenschapsgebieden heen: We doen 
veel en veel goede dingen in Nederland, maar er is ook sprake van fragmentatie waardoor 
het wiel opnieuw wordt uitgevonden. In lijn met de beweging die de UMC’s hebben ingezet 
met Health-RI is het belangrijk om het niveau van nationale coördinatie op data-gebied te 
versterken en bestuurlijk te verankeren. Op drie terreinen kan de synergie versterkt worden: 
1] data dienstverlening, 2] bundeling van expertise en 3] Internationale aansluiting. In het 
rapport wordt voorgesteld om een nationaal data coördinatie- en expertisecentrum (NDCE) 
te organiseren als onderdeel van NPOS. 
 
Input gesprekken met experts vanuit de UMC’s 
Betrokken UMC experts geven in de twee werkgesprekken hun input op deze conclusies 
vanuit de eigen ervaringen in het specifieke werkveld van het biomedische onderzoek. Deze 
input is hieronder gebundeld weergegeven. 
 
Belangrijke aspecten van het werken met data in de UMC’s 
• De UMC’s onderschrijven het grote belang van data delen, optimaal hergebruik en 

reproduceerbaarheid van onderzoek. UMCs hebben een eigen CAO met verwijzing naar 
data-gebruik die ook als referentie opgegeven kan worden. 

• Als kennisinstellingen hebben de UMC’s een bijzondere rol in het Nederlandse 
gezondheidsonderzoek. Belangrijk aandachtspunt is het verzorgen van koppelingen met 
klinische/zorgdata voor fundamenteel gezondheidsonderzoek en op klinisch direct 
relevant onderzoek. Naast primair gebruik van gegevens in de zorg is secundair gebruik 
hiervan in onderzoek en innovatie een belangrijk thema in de UMC’s en in het 
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ontwikkelen van veilige manieren om dat te kunnen doen binnen randvoorwaarden van 
wet en regelgeving. Het feit dat veel van de onderzoekdata in UMC’s niet primair voor 
onderzoek gegenereerd wordt maar voor de zorg, is een bijzonder kenmerk voor het 
gezondheidsonderzoek. 

• Ook het data delen met commerciële partijen is belangrijk. Veel klinisch onderzoek is 
bijvoorbeeld privaat gefinancierd (bijvoorbeeld de meeste clinical trials) en dat staat 
mogelijk op gespannen voet met open science waarin gestreefd wordt naar zoveel 
mogelijk publiek toegankelijke data. Daar is flankerend beleid voor nodig. Het is ook een 
van de verdienmodellen voor het medische onderzoeksveld.  

 
Nationale coördinatie binnen en buiten het biomedische werkveld 
Het biomedische onderzoekdomein heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het 
gebied van onderzoekdata en de UMC’s vinden het belangrijk dat dit duidelijk in het rapport 
terugkomt. De UMC’s werken al nauw samen in de ontwikkeling van een gezamenlijke data-
aanpak, waarbij deze koppeling met zorgdata cruciaal is en ze onderschrijven het belang 
van nationale coördinatie op het gebied van onderzoekdata. Hiervoor hebben zij gezamenlijk 
de schouders gezet onder Health-RI (zie verslag Health-RI 31/03/20).  
De UMC’s willen Health-RI gerepresenteerd zien in de plannen voor een nationale 
coördinatie op het vlak van onderzoekdata. Health-RI wordt gezien als het nationale 
’thematische DCC’ voor gezondheidsdata en in Health-RI -verband wordt de nationale 
datacoördinatie-rol gevormd voor het gezondheidsonderzoek. De UMC’s hebben zorgen 
over het huidige niveau van nationale investeringen in het opzetten van een proces en 
infrastructuur voor het delen van onderzoekdata. Op het niveau van een Nationaal Data 
Coordinatie- en Expertisecentrum kan de noodzaak voor voldoende investeringen in het 
werkveld van onderzoekdata mogelijk beter en breder georganiseerd worden. 
Aansluiting en afstemming met andere disciplines en wetenschapsvelden (bijvoorbeeld 
ander mensgebonden onderzoek uit het sociaal-maatschappelijk domein, of celbiologisch 
onderzoek bij de universiteiten), wordt als zeer waardevol gezien. De meerwaarde van 
nationale coördinatie wordt derhalve herkend, maar dit mag niet alleen een praat-orgaan 
worden en mag niet ten koste gaan van het onderlinge coördinatie-proces. Dit veld-
specifieke (bottom-up) proces moet daarbij ook een plek behouden. Belangrijk dat de 
nieuwe structuur zo vraaggericht ingevoerd wordt en niet aanbodgericht. De UMC’s draaien 
mee in LCRDM, en zien daarin veel ontwikkeld worden, maar het daadwerkelijk toepassen 
daarvan in de instituten ontbreekt vaak nog. Als Health-RI onderdeel wordt van de nationale 
laag van coördinatie, verzorgen de UMC’s met hun lokale Health-RI-teams (waar ook de 
lokale DCC’s een plek in hebben) de onderlinge coördinatie op lokaal en regionaal niveau 
voor het biomedische domein. Datamanagement kan zo wel context-specifiek worden 
ingericht, maar ondertussen aansluiten op ontwikkelingen in andere velden. 
  
Ondersteuning op het gebied van datastewardship en FAIR implementatie 
De UMC’s hebben elk voor zich teams opgezet die lokale onderzoekers steun bieden op het 
gebied van research data management en data stewardship. Hier krijgen ook de lokale Data 
Competence Centres vorm (aansluitend op het programma voor DCC’s van NWO), en deze 
teams opereren in Health-RI-verband inmiddels als lokale Health-RI-teams. Dit versterkt de 
synergie in de oplossingen die voor lokale onderzoekers worden ingericht, die veelal een 
breed spectrum aan vragen hebben over het werken met data, zowel technisch als qua 
regelgeving. Juist het werken op de brug tussen zorg en onderzoek werpt bij onderzoekers 
veel vragen op over wat wel en niet mag met deze gegevens. Het feit dat zorgdata niet zijn 
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verzameld met het doel om ze (ook) te gebruiken in onderzoek geeft problemen op het vlak 
van doelbinding en de implementatie van FAIR.  
 
Vanuit verschillende UMC’s worden repositories van grote datasets aangeboden. Belangrijk 
om hier een goede nationale catalogus voor te hebben. In Health-RI werken de UMC’s 
samen om de mogelijkheid voor gezamenlijke data-uitgifte te regelen, via een gezamenlijk 
loket. SURF wordt door de UMC’s gezien als belangrijke IT partij waarmee een aantal zaken 
goed kan worden ingericht (bijvoorbeeld identity en access management).   
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Hogescholen 
Op 20 april 2020 vond een gesprek plaats met Sarah Coombs (Saxion Hogeschool) en 
Bolinda Hoeksema (Hogeschool Utrecht) om te verkennen op welke manieren de 
hogescholen met hun praktijkgericht onderzoek een plek (kunnen) hebben in het nationale 
datalandschap. Bolinda en Sarah maken beiden deel uit van de werkgroep 
Onderzoeksondersteuning van het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB). 
 
Recent is vanuit de Vereniging Hogescholen (VH) een verkenning uitgevoerd om te komen 
tot 1) praktijkgericht onderzoek dat een volwaardige rol heeft in het nationale 
kennisecosysteem en 2) hogescholen die toegerust zijn om deze rol te vervullen. De co-
creatie tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk is kenmerkend voor het 
praktijkgericht onderzoek dat onder leiding van lectoren wordt uitgevoerd. Praktijkgericht 
onderzoek levert een divers palet op aan producten en resultaten, van publicaties tot 
prototypen en van procesverbetering tot nieuw onderwijs. Praktijkgericht onderzoek verruimt 
het beeld van wat wetenschap is en hoe wetenschap bij kan bijdragen aan maatschappelijke 
uitdagingen. 
 
De nationale onderzoek financier NWO heeft een afzonderlijk onderdeel voor de financiering 
van praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen: het Regieorgaan Praktijkgericht 
Onderzoek SIA. Hogescholen nemen ook deel aan programma’s van de Nationale 
Wetenschapsagenda (NWA). 
 
De omvang van de onderzoekscapaciteit groeit volgens een recent rapport van Birch25. 
Zowel absoluut (aantal fte en financiering) als relatief (het aantal lectoren in verhouding tot 
het aantal studenten). Inmiddels is er in Nederland binnen het bekostigd hbo 2.310 fte aan 
onderzoekscapaciteit beschikbaar. Op dit moment zijn bijna 700 lectoren aan de 
hogescholen verbonden. Elke hogeschool heeft in meer of mindere mate een 
ondersteunende structuur ter stimulering van het onderzoek en de verbinding met het 
onderwijs. 
 
NPPO 
In juli 2019 is het project Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek (NPPO) van start 
gegaan. Dit project heeft als doel het bereik van praktijkgericht onderzoek te vergroten, door 
het verbeteren van de zichtbaarheid, vindbaarheid, beschikbaarheid en uitwisseling van 
onderzoeksresultaten. Aan dit project werken vijftien hogescholen samen met de Vereniging 
Hogescholen, Regieorgaan SIA, SURF en de HKI. Het project wordt gefinancierd door het 
ministerie van OCW en loopt tot 2022. 
 
Hogescholen kennen een nog beperkte traditie van onderzoeksondersteuning. Tegelijkertijd 
heeft dit onderwerp voor hogescholen prioriteit en werken zij gezamenlijk aan de inrichting 
van een onderzoeksinfrastructuur en de ondersteuning daarvan, o.a. in de 
Versterkingsagenda Praktijkgericht onderzoek. Veel hogescholen hebben dezelfde 
vraagstukken rondom onderzoeksondersteuning, met name op gebied van research 
datamanagement. Research datamanagement valt echter buiten de scope van het NPPO. 
 

                                                 
25 Elmar Cloosterman, Marijn Gielen, Jan Peter van den Toren, Bas van der Starre (2019). De stand van Praktijkgericht 
Onderzoek in Nederland. 
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/078/original/Birch-
Stand_van_zaken_PraktijkOndrzk-ppag.pdf?1572864227  

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/078/original/Birch-Stand_van_zaken_PraktijkOndrzk-ppag.pdf?1572864227
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/078/original/Birch-Stand_van_zaken_PraktijkOndrzk-ppag.pdf?1572864227
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HBO DCC  
In de Versterkingsagenda Praktijkgericht Onderzoek heeft open science een nadrukkelijke 
plek. In werkgroepen worden beleid en good practices uitgewisseld. Ook is in dat kader een 
Landelijk Integraal Onderzoekondersteuningsmodel26 (LIOM) opgesteld. Ondersteuning van 
praktijkgericht onderzoek vraagt uiteenlopende expertise. Omdat het onmogelijk is al deze 
kennis zelf in huis te hebben, is het concept Hbo Research Support Hub voorgesteld, een 
onderdeel binnen een landelijk Digital Competence Center (DCC) voor praktijkgericht 
onderzoek (zie onderstaande figuur). Hier vormen de onderzoeksondersteuners voor elkaar 
tweedelijnssupport. Het doel is te profiteren van elkaars kennis en expertise makkelijker te 
kunnen vinden, zodat onderzoekers zo goed mogelijk gefaciliteerd kunnen worden. 
 
In eerste instantie was binnen het uitvoeringsplan voor digitalisering van de wetenschap van 
NWO (2019) geen ruimte voor verdere ondersteuning van de hogescholen op dit vlak. 
Inmiddels wordt met instemming van NWO toch een voorstel voor een landelijk DCC voor 
hogescholen uitgewerkt, waarbij afzonderlijk ook bekeken wordt hoe SURF hierbij kan 
ondersteunen.  
 
Binnen het hbo zijn specifieke uitdagingen op het gebied van research datamanagement. Er 
is behoefte aan een set van research datamanagement voorzieningen die aansluit bij de 
processen en workflows in praktijkgericht onderzoek. Het vertrekpunt daarbij zijn de 
bestaande voorzieningen die door hogescholen worden gebruikt zoals SURFsharekit en 
Research Drive. 

 
Een visuele weergave van de positionering van een HBO DCC als 2e lijns support hub. 
  

                                                 
26 https://www.surf.nl/files/2020-02/landelijk-integraal-onderzoeksondersteuningmodel_0.pdf  

https://www.surf.nl/files/2020-02/landelijk-integraal-onderzoeksondersteuningmodel_0.pdf
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Bijlage 5. Overige bronnen 
 
Gedurende de verkenning en zeker ook in de laatste maanden is met diverse betrokkenen 
meer of minder formeel gesproken over het onderwerp van deze verkenning. Aanvullend op 
de in de vorige bijlagen genoemde personen kunnen de volgende contacten genoemd 
worden (niet uitputtend): 
 
• 4TU.ResearchData, management (15 april 2020) 
• DANS, directie (2 en 16 april 2020) 
• DTL, bestuur (17 maart 2020) 
• eScience Center, directie (21 januari en 31 maart 2020) 
• Health-RI, bestuur (31 maart 2020) 
• KNAW, voorzitter en secretaris adviescommissie Opslag en beschikbaarheid van data 

voor onderzoek (10 maart 2020) 
• LCRDM, netwerkdag (4 februari 2020) 
• NWO, beleidsadviseurs voor digitalisering wetenschap en grootschalige 

wetenschappelijke infrastructuur (20 januari 2020) 
• NWO, beleidsadviseur open science (24 april 2020) 
• SURF, bestuur (23 april 2020) 
• SURF, regiegroep RDM-voorzieningen (12 maart 2020) 
• UvA, initiatiefnemers Research Data Exchange (2 maart 2020) 
 
• OCW, klankbordgroep EOSC (tweemaandelijks) 
 
• Duitsland, delegatie van het federale ministerie voor onderwijs en onderzoek (4 

december 2019) 
• Zweden, nationale werkgroep voor aanbevelingen over het datalandschap (28 oktober 

2019) 
 
• CODATA, directeur (20 januari 2020) 
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Bijlage 6. Consultatie 
 
In de periode 1-15 mei 2020 is een consultatieversie voorgelegd aan meer dan 250 
personen, die een belangrijke positie hebben in het nationale datalandschap en/of betrokken 
zijn geweest bij de verkenning in de panelbijeenkomsten, werkbezoeken of anderszins. 
 
• Alle personen die we in dit project gesproken/ontmoet hebben in het kader van de 

panelbijeenkomsten, werkbezoeken en andere besprekingen 
• Portefeuillehouder in de Stuurgroep NPOS, Hans van Leeuwen (NFU/ErasmusMC, 

tevens voorzitter van de supervisory board van Health-RI) 
• Leden van de Adviesraad NPOS (bestaande uit vertegenwoordigers van Koninklijke 

Bibliotheek, KNAW, Promovendi Netwerk Nederland, SURF, Vereniging Hogescholen, 
ZonMw) 

• Rectoren van de universiteiten 
• CIO’s van de universiteiten 
• Bibliotheekdirecteuren van de universiteiten 
• Directeuren van de KNAW- en NWO-instituten 
• Voorzitter en vicevoorzitter van de Ledenraad van SURF, Jan Lintsen (Universiteit van 

Amsterdam) en Inge Grimm (Hogeschool Windesheim) 
• Voorzitter van de KNAW-adviescommissie Opslag en beschikbaarheid van data voor 

onderzoek, Frank den Hollander (Universiteit Leiden) 
• Voorzitter van de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke 

Infrastructuur, Hans van Duijn (TU Eindhoven) 
• Voorzitter van de ICT-commissie van de PC-GWI, Peter Apers 
• Voorzitter van het uitvoerend bestuur van CLARIAH, Lex Heerma van Voss (KNAW 

Humanities Cluster) 
• Scientific director van ODISSEI, Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit) 
• Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van DANS, Jos Bazelmans (Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed) 
• Voorzitter van UKB, Wilma van Wezenbeek (TU Delft, tevens voorzitter van het bestuur 

van het 4TU.ResearchData Consortium) 
• Rijkskennisinstellingen als CBS, KNMI en RIVM, met het oog op hun positie in het 

nationale datalandschap 
 
Aan hen is gevraagd om te reageren op het conceptrapport te reageren met punten van 
waardering en verbeterpunten. Soms waren de reacties heel concreet, soms ook meer 
opiniërend. 
 
Er zijn 42 reacties (vaak gebundeld) binnengekomen vanuit de volgende 31 organisaties: 
CBS, DANS, ErasmusMC, Erasmus Universiteit, Koninklijke Bibliotheek, KNAW, LCRDM, 
Nikhef, NFU, Netherlands eScience Center, NPOS-projectgroep F, NWO, NWO-I, ODISSEI, 
Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, Promovendi 
Netwerk Nederland, Radboud Universiteit, Rathenau Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, 
SURF, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Leiden, Universiteit van Tilburg, Universiteit 
Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Wageningen 
University & Research, ZonMw 
 
Parallel hieraan zijn ook de opmerkingen vanuit de UMC’s verwerkt.  
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Hieronder kort samengevat de uitkomsten, die in het rapport verwerkt zijn. 
 
Punten van waardering 
• Goed dat met alle relevante partijen gesproken is 
• Indrukwekkend, nuttig, samenhangend/uitgebreid/volledig overzicht 
• Heldere presentatie/schrijfstijl 
• Aandacht voor monitoring, indicatoren voor FAIR data 
• Aandacht voor de privacyregelgeving 
• Aandacht voor de rol van de commerciële partijen 
• Coördinatie van de internationale aansluiting 
 
Verbeterpunten 
• Input vanuit umc’s. Dit is aan de orde geweest op 25 en 26 mei 2020. 
• Meer aandacht voor de samenwerking tussen wetenschapsdomeinen als doel opnemen 

(als belangrijke reden voor de coördinatie) 
• Nut en noodzaak van research data management voor onderzoekers beter in beeld 

brengen 
• Versterken van de aandacht voor erkennen en waarderen + de bottom-up benadering 
• Verbinding met data science, en tussen onderzoek en datamanagement in het algemeen 
• De mandaten van de verschillende organisaties duidelijker benoemen 
• Analyse vanuit de SWOT zichtbaar maken, onderbouwing in het algemeen 
Plus diverse tekstuele aanvullingen/verbeteringen. 
 
Punten van discussie of onduidelijkheid 
• Het problematische van de diversiteit in het nationale datalandschap 
• Het instellen van één of meer nieuwe organen in het toch al drukke datalandschap; 

welke organen gaan/moeten verdwijnen? 
• Focus op onderzoekdata versus open science 
• Afbakening ten opzichte van ICT-ondersteuning 
• Verschillen tussen disciplines als het gaat om behoefte aan coördinatie en 

toepasbaarheid van de FAIR principes 
• Positie van NDCE: binnen, naast of buiten bestaande organisaties 
• In hoeverre de voorgestelde nationale coördinatie de geconstateerde problemen gaat 

oplossen 
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